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Címlap
Közeleg a Kossuth Toborzó
Ünnepély és Huszárfesztivál

egléd mindig is büszke volt a hagyományaira, törté-
nelmi örökségére.
Ezek közük kiemelkedik Kossuth Lajos ceglédi to-
borzó beszéde (1848. szeptember 24.), amely annyi-
ra meghatározta városunk történelmét, hogy a mai
napig is több köztér, intézmény viseli Kossuth nevét

és városunk büszkélkedhet az egyik legnagyobb Kossuth-
gyűjteménnyel.
Büszkék vagyunk arra, hogy a Kossuth-Kultusz ceglédi ha-
gyománya 2014-ben felkerült az UNESCO Szellemi Kultu-
rális Örökség Nemzeti Jegyzékére.
Ezt a történelmi gyökeret éltetjük idén már 25. alkalommal a
Kossuth Toborzó Ünnepély és Huszárfesztiválon, amely a
környék egyik legrégebbi fesztiválja.

Idén szeptember 24-26. között minden Kossuthról és a re-
formkori élet felelevenítéséről szól Cegléden. A háromnapos
programsorozat dr. Hermann Róbert hadtörténész tárlatveze-
tésével veszi kezdetét a Ceglédi Galériában. Ezt követően –
második alkalommal – kerül megrendezésre a „Kossuth kon-
ferencia”, melyre vendégelőadók érkeznek Cegléd határon tú-
li testvér településeiről is, Gyergyószentmiklósról, Sepsi-
szentgyörgyről és Székelyudvarhelyről.
A Kossuth téren – hagyományosan - városunk első osztályos
tanulói fogadják „Kossuth Lajost”, és elevenítik fel az egy-
kori toborzó beszéd magasztos pillanatait.
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Szombaton kerül sor a fesztivál egyik leg-
látványosabb elemére, a hagyományőrző
felvonulásra. Idén is a Kossuth Ferenc utcán
csodálhatják meg a több száz fős reformko-
ri viseletbe öltözött menetet, melyet huszá-
rok kísérnek fel egészen a Városházáig. Itt
térzene, díszsortűz várja a menetet, és egy
nagyszerű imitátornak köszönhetően
Kossuth maga is megelevenedik; díszszem-
lét tart és felidézi a híres ceglédi beszédét.
Rajta kívül ünnepi beszédet mond dr. Csáky
András polgármester, Szabó István honvé-
delmi államtitkár.
Egész nap várja az érdeklődőket a Régi Idők
Piacztere, melynek helyszíne az Eötvös tér
lesz. Hagyományőrző- és népi fajátékok,
mesterségbemutatók, állatsimogató nyújt fel-
hőtlen kikapcsolódást a családok számára.
Szombaton délután egy huszártábor kel élet-
re a Kossuth téren, ahol hagyományőrző gya-
logosok tüzérek és huszárok gondoskodnak a
korhű katonai élet bemutatásáról. Másnap az
egyik legközkedveltebb program tér vissza –
immár az Eötvös térre -, a Gyermektoborzó.
A tematikus játéksor végén az újoncok ké-
szen állnak arra, hogy Kossuth seregéhez
csatlakozzanak. Lesz itt toborzó, ahol kikép-
zés alatt menetelni, sorakozni, katonanótákat
énekelni tanulnak a gyerekek, falovon vág-
táznak, részt vehetnek az őrségváltásban az
őrbódé előtt, és kipróbálhatják ügyességüket
a céllövöldében. A kézműves foglalkoztató-
ban kartontáskákat készíthetnek.
Itt lesznek újra a Langaléta Garabonciások,
a Bahorka Társulat, a Rutkai Bori Banda,
akik a legifjabb fesztivál látogatókat szóra-
koztatják majd.

A hagyományőrzés a fesztivál zenei vonalát
is átfonja. Ebben az évben is olyan nagysze-

rű zenekarokat, előadókat hívtunk, akik ren-
geteg nívós elismeréssel büszkélkedhetnek
és természetesen egytől-egyig élőben zenél-
nek majd. Pénteken Zenevonat szuperkon-
cert lesz az LGT. sztárjaival, Karácsony
Jánossal és Solti Jánossal, szombaton Szabó
Balázs Bandája zenél, majd Lóci Játszik, va-
sárnap a Republik zárja a sort.

Az idén is meghirdetjük a mára országos hí-
rűvé vált Kossuth-szakáll mustrát, amely-
re bajuszt vagy álbajuszt viselők is nevez-
hetnek!
Új színfolt az idei fesztivál programjában a
Huszárkonyha főzőverseny, ahol ’48-as ét-
keket készíthetnek a vállalkozó szellemű
csapatok vasárnap délelőtt a Kossuth téren.

A háromnap során a rendezvényre kitelepül a
Kossuth Múzeum, ahol interaktív játékokkal
és szabadtéri kiállítással várják az érdeklődő-
ket. Természetesen a rendezvény ideje alatt
nyitva tart a Múzeum is, valamint a Ceglédi
Galéria „Kossuth ezer arca” című kiállítása.
Az idei évben is megnyílik a „Kossuth tra-
fik”, ahol ismét kapható lesz Kossuth
APÁnk söre, de emellett rengeteg relikviá-
val bővíthetik majd az otthoni Kossuth-gyűj-
teményüket.
Emellett egész napos kirakodó vásár, ha-
gyományőrző műsorok és számtalan izgal-
mas program várja a kilátogatókat.

Szeretettel hívjuk Önöket egy kis múltidé-
zésre szeptember 24-26 között a Kossuth
Toborzó Ünnepélyre és Huszárfesztiválra!

Bővebb információ: kossuthtoborzo.hu

DÉTÁRI-LUKÁCS ÁGNES ügyvezető



„Hálakoncert”
AZ ESŐ ELLENÉRE NAGY SIKERT ARATOTT au-
gusztus 28-án a koronavírus járvány megféke-
zésében közreműködők tiszteletére rendezett
Hálakoncert a Gríz zenekarral. Az érdeklődők-
nek a tűzoltók, a rendőrök, a mentők és kórház
dolgozói bemutatták munkájuk során használt
járműveket, eszközöket, valamint alap egész-
ségügyi szűrésre is volt lehetőség. A zenekar
tagjai a koncerttel köszönetüket és hálájukat fe-
jezték ki a ceglédi és környékbeli egészségügyi,
rendvédelmi, katasztrófavédelmi dolgozóknak
az elmúlt másfél évben végzett szolgálatukért,
akik hivatásszerűen, éjjel-nappal fáradságos
munkával dolgoztak a pandémia alatt. A ren-
dezvény fővédnöke Földi László országgyűlési
képviselő volt, a szervezésben részt vett a
Cegléd Kapuja Egyesület is.

Sportpálya átadó
OVI-SPORT PÁLYA ÁTADÓ ÜNNEPSÉGET tar-
tottak a Lövész Utcai Óvodában. Cegléd Vá-
ros Önkormányzata 2019-ben pályázott az
Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány „Nemzeti
Ovi-Sport Program” című kiírására, amely-
nek keretében önkormányzati önerőből és az

alapítványnak felajánlott TAO támogatások-
ból egy úgynevezett Ovi-Sport Pálya készül-
hetett el a Lövész Utcai Óvodában.

CEGLÉD VÁROS OLDALA

Állami kitüntetések
ÁLLAMI KITÜNTETÉST KAPOTT OSGYÁNI
LÁSZLÓ, a Ceglédi Rendőrkapitányság mun-
katársa. A főtörzszászlós több mint három
évtizedes, kimagasló szolgálati tevékenysé-
ge elismeréseként vehette
át a Magyar Ezüst Ér-
demkereszt kitüntetést.
Az augusztus 20-ai ünnep
alkalmából, soron kívül
ezredessé léptették elő a
ceglédi rendőrkapitányt,
Török Csabát. CTV

Hírek
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egléden a Kecskeméti Szimfonikus
Zenekar filmzene estjével vette kezde-
tét Szent István ünnepe a Szabadság
téren 19-én este. Másnap az Ország
Tortája kóstolással folytatódott az au-
gusztus 20-i ünnepségsorozat a Zöld-

házak Cukrászdában. A megjelenteket Kis
Gyula, a cukrászda vezetője és Hegedűs Ágota
alpolgármester köszöntötte. Idén a Napraforgó
nevű torta lett az Ország Tortája, ami görög
joghurt, méz, vilmoskörte egyvelege, az alját
pedig napraforgó és csokoládé alkotja.
Az ünnepi műsor részeként Földi László or-
szággyűlési képviselő köszöntötte a megje-
lenteket. „A világ nagy részén az embereknek
nincs hazájuk, élelmük, ivóvizük, biztonságuk,
törvényük, kormányuk, szabadságuk, önálló-
ságuk – mi azonban, Szent István örökségének
gondozói ma is az új kenyér illatában gyűlhe-
tünk össze Cegléden ünnepelni, a saját hitünk
szerint, a saját nyelvünkön. Köszönet érte
minden valaha élt és ma élő magyarnak, aki
képes otthon lenni a saját hazájában, illetve
tenni a megmaradásért, és az összetartozás

erősítésért.” – fogalmazott a képviselő.
Ezután Dr. Ujváry Gábor, a Veritas Történet-
kutató Intézet és Levéltár vezetője mondott be-
szédet. Dr. Csáky András polgármester ünne-
pi beszédében elmondta: „Mi jól tudjuk, a ma-
gyarság az államalapítás óta eltelt időben a
mostaninál sokkal súlyosabb kríziseket élt át,
de mindegyikből győztesen került ki, hisz olyan
hagyományokkal, nyelvvel, kultúrával és élet-
szemlélettel rendelkezett, amelyre a jövőt lehe-
tett építeni. Szent István ezeréves tanításait ér-

c
Augusztus 20-i panoráma

Hírek
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demes követni. Példát adnak a felelősségre, az
igazságra, az önmérsékletre, és egymás értéke-
inek megbecsülésére is.”
A műsor kenyérszenteléssel folytatódott,
melynél a történelmi egyházak és a Cegléd
Táncegyüttes működött közre; végül a Patkós
Irma Művészeti Iskola növendékei léptek fel.

Este a Zanzibár zenekar adott koncertet, majd
a tűzijáték után a Fatal Error koncertje zárta
az ünnepet.
Földi László, országgyűlési képviselő az Ál-
lamalapítás ünnepén Cegléd mellett járt
Kocséron, Kőröstetétlenen, Abonyban, Újszil-
váson és Nyársapáton is.
Újszilváson a képviselő beszédében elmondta:
a haza több mint egy ország, több mint egy ál-
lam. „Országa, állama sok közösségnek lehet.
A haza azonban: otthon. Vörösmarty Mihály
Szózatának örök érvényű intésével kifejezve: a

hely, ahol élned, halnod kell. A haza olyan em-
berekből áll, akiket több köt össze, mint ameny-
nyi szétválaszt. A haza az a hely, ami megtart,
megvéd, ami néha elenged, sőt elküld, de min-
dig visszavár.” – fogalmazott Földi László.
Nagykőrösön már 19-én Bereczki Zoltán élő
koncertjével megkezdődött a városi ünnepség.
Augusztus 20-án délelőtt ünnepi megemléke-
zéssel, és egész nap gyermekprogramokkal,
koncertekkel, tortakóstolással várták a nagykő-
rösieket a Deák térre. A Kis István Népdalkör
mellett, Ecsedi Péter is fellépett, majd „Benned
él a magyarság” címmel, igazi gálaműsort lát-
hattak és hallhattak Nagykőrös központjában.
Az estet utcabál zárta, a Soundwitch zenekar lé-
pett fel, s szórakoztatta zenéjével a közönséget.
Az ünnepség keretében díszpolgári címet is át-
adtak, amelyet idén L. Simon László vehetett át
dr. Czira Szabolcs polgármestertől. „L. Simon
László kulturális államtitkárként 2013-ban sze-
mélyesen vezette le az Arany János Múzeum vá-
rosi fenntartásba való átadását, majd részt vett
és beszédet mondott a felújított múzeum avatá-
sán. Hosszú évek óta tagja a Kárpát-medencei
Arany János Balladamondó Verseny zsűrijének,
2020-ban ő volt a zsűri elnöke. Városunkban
több ünnepségen vett részt ünnepi szónokként.
Papp Elek fotóművész Nagykőrös értékeit be-
mutató csodálatos albumát aprólékos műgond-
dal L. Simon László szerkesztette, s 2019-ben a
Cifrakert Svájci Házában mutatták be.” –
hangzott el a méltatásban.
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Zöld Cegléd, mint
közösségi tér

AUGUSZTUS 27-ÉN, A NAPTÁRI NYÁR UTOLSÓ
péntekén három helyszínen zajló, nagyszabású
eseményt hirdetett a Köz-Tét egyesület, vala-
mint a hozzájuk csatlakozó Városi Könyvtár és
civil szervezetek. A rossz idő ellenére sokan ki-
látogattak a Szabadság térre, ahol a civil szerve-
zetek várták a látogatókat, az Ordass közben pe-
dig az ízek udvara és borászatok. A könyvtárban
dr. Surányi Dezső előadása, Nagy-László Lázár
kiállítása, könyvvásár, és más kulturális progra-
mok kerültek megrendezésre.
Pataki Edina, a Köz-Tét Egyesület vezetője
lapunknak elmondta, a havi kézműves vásárokat
továbbfejlesztve hagyományteremtő jelleggel
rendezték meg ezt a kibővített rendezvényt.

– Célunk az volt, hogy a
környezetvédelem fon-
tosságának képviselete
mellett a városi közössé-
get is építsük egy na-
gyobb volumenű ren-
dezvénnyel. Az ötlet on-
nan jött, hogy láttam
egy képet, ami

Amerikában készült az utcán sok-sok asztal volt
felállítva és ott étkeztek az emberek. Ekkor jött a
gondolat, hogy a termelők és kézművesek mel-
lett, hadd állítsanak asztalt a városi civilek és
azok az intézmények is, amelyek a környezetvé-
delemhez kapcsolódnak. A tervek szerint minden
évben augusztus utolsó péntekén megtartjuk
majd a Zöld Cegléd napot. – mondta el a szer-
vező, aki azt is hozzátette: az eső miatt ugyan
egy órás késéssel tudták elkezdeni a programot
és jelentős átszervezésre is sor került, de ennek
ellenére sikeres volt az első Zöld nap Cegléden.

Kossuth ezer arca
SZEPTEMBER 6-TÓL LÁTOGATHATÓ a Kos-
suth ezer arca – válogatás dr. Hermann
Róbert történész magángyűjteményéből cí-
mű kiállítás a Kossuth Művelődési Köz-
pontban. A kiállítás Kossuth Lajos kortár-
si képeiből nyújt válogatást. Kossuth a ma-
gyar történelem egyik legtöbbet ábrázolt
alakja, az 1840-es évektől 1894-ben bekö-
vetkezett haláláig metszetek, litográfiák,
nyomatok és fényképek százai készültek
róla. A képeit bemutató ikonográfia tétele-
inek a száma ezer körül van, s a képek al-
kotói között vannak magyarok, németek,
franciák, olaszok, angolok, amerikaiak,
lengyelek és svédek egyaránt. A műfajok
is igen változatosak: klasszikus portrék,
karikatúrák, allegóriák, eseményábrázolá-
sok egyaránt akadnak közöttük. A kiállí-
tásban 2021. szeptember 24-én, pénteken
09.00 órakor tárlatvezetést tart dr.
Hermann Róbert. A tárlat a Kossuth To-
borzó Ünnepély és Huszárfesztivál kísérő
rendezvénye.

Roma alkotó Kecskeméten
KECSKEMÉTEN ÁLLÍTOTTA KI EGY ROMA
művészeti kiállításon hat festményét a ceglédi
Jakab Krisztián. Az Esély Központ és a Ma-
gyarországi Roma Galéria Ragadjon a kultú-
ra! című tárlatán 23 roma származású képző-
művész alkotásai láthatók szeptember 12-ig.
A megnyitón beszédet mondott dr. Vi-
tályos Eszter az EMMI államtitkára, aki
úgy fogalmazott, hogy a kultúra nem kü-
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lönböztet meg senkit származása alapján és
aszerint sem, honnan érkezett. Vári Zsolt,
a magyarországi Roma Galéria vezetője
maga is festőművész. Ő gyűjtötte össze a
kortárs alkotásokat, amelyek utat mutat-
hatnak abba a varázslatos világba, amelyet
a cigány művészvilág jelent. Mint arról ko-
rábban hírt adtunk Cegléd roma kisebbsé-
gi képviselője, három gyermekes apuka, a
ceglédi Roma Táncház szakmai vezetője,
tánctanár, koreográfus Jakab Krisztián egy
éve új hobbit talált magának, festeni kez-
dett festőművészek mentorálásával. Képei
többféle stílusban készülnek és már meg-
töltenek egy szobát. Krisztián szeretne
Cegléden is bemutatkozni majd képeivel és
álma, hogy elismert festőművésszé váljon.

Ceglédi fodrász a döntőben
A LEGJOBB HAT KÖZÉ KERÜLT egy nem-
zetközi fodrászverseny magyar nemzeti
döntőjébe Lukács Panni ceglédi fodrász.
„A L’Oréal Professional Style & Colour
Trophy a fodrászati szakma egyik legneve-
sebb eseménye, amely a világ 55 országá-
ban kerül megrendezésre. Globális meg-
mérettetés a legrégebben futó élő profesz-
szionális fodrászversenyen. A 2021-es év
versenyének témája: a francia balayage.
Azon szerencsés 6 fodrász közé tartozom,
aki bekerült a Magyar Nemzeti Döntőbe!”
– írta közösségi oldalán Panni, aki megkö-
szönte vendégeinek, hogy az évek során
rajtuk gyakorolhatott. A legjobb magyar
versenyző Párizsban képviselheti majd ha-
zánkat.

A PATENT Kft. az alábbi szakterületekre

keres munkatársakat:
Lakatos, Hegesztő szakmunkások
Alapkövetelmény: legalább 3 éves képzésből szár-
mazó szakmunkás bizonyítvány, minimum 5 év sza-
kmai gyakorlat a fémszerkezet gyártás területén,
önálló munkavégzés.
Segédmunkás
Alapkövetelmény: 8 általános iskolai végzettség,
elvárt szakmai tapasztalat 1-3 év fémiparban

Feladatok:
Lakatos
• Tartály részeinek önálló összeállítása
• Betanítás után lakatosipari gépek, hengerítő gép

stb. kezelése
Hegesztő
• Tartály szerkezetek összeállítása-összehegesztése
• Kézi hegesztés
• Hegesztő célgépek, berendezések kezelése
Segédmunka
• Csiszolás, polírozás gépekkel
Előny: rozsdamentes acél megmunkálási tapasztalat
A minőségi és hatékony munkáért, az elhiva-
tottságért az alábbiakat kínáljuk:
• Kulturált munkakörnyezetet,
• kiváló minőségű gyártói eszközöket,
• szakmai fejlődési lehetőséget,
• magasszintű szakmai irányítást, és

szervezettséget,
• képességhez szabott, az átlagnál magasabb

bérezést és juttatást,
• teljes bérrel történő bejelentést.

Az önéletrajzokat kérjük az alábbi címekre küldjék:
Gazdag Zoltán (tel.: 30/906-3351)
gazdag.zoltán@patent.hu vagy
Patonai Tibor (tel.: 30/345-7568)

patonai.tibor@patent.hu részére.
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Vadászház avató
10 MILLIÓ FORINT LEADER TÁMOGATÁSBÓL
és saját forrásból újította fel vadászházát a
Széchenyi Zsigmond Vadásztársaság. Az
ünnepélyes avatón elismeréseket is átadtak
mindazoknak, akik kiemelkedően sok mun-
kát vállaltak az épület megújulásában. A va-
dásztársaság elnöke, Földi Pál Nimród va-
dászérmet vehetett át. HELLO CEGLÉD

Verses kapu
CEGLÉDEN AZ ALKOTMÁNY UTCÁBAN különle-
ges kerítésben gyönyörködhetnek a járókelők:
Tóth László közismert versekkel díszítette a
deszkázatot. A 11 falapon az alapműveltség ré-
szét képező irodalmi remekek, magyar költők
képei és versei vannak kifüggesztve. Többek kö-
zött a Nemzeti dal, a Himnusz és a Szózat is ol-
vasható a saját kezűleg készített, lakozott, időjá-
rásálló táblákon.
– Már régen eldöntöttem, hogy ha kész lesz a ka-
pum, verset fogok rá kifüggeszteni. Eredetileg a
teljes Toldit szerettem volna kiírni, de végül több
magyar költő mellett döntöttem. Az volt a célom,
hogy felrázzam egy kicsit az embereket. Egy ro-
hanó, stresszes, közönyös világban élünk, ha
csak néhányaknak felüdülést jelent megállni egy
pillanatra és elolvasni néhány sort ezekből a
versekből, akkor már volt értelme. – mondta el
lapunknak Tóth László, aki azt is hozzátette:
még csak néhány napja vannak kint a művek és
nem számított annyi pozitív visszajelzésre, mint
amit eddig is kapott. Ezen felbátorodva tervezi,
hogy a város lakóit is bevonva és ajánlásait fi-
gyelembe véve készít majd és tesz ki újabb köl-
teményeket a kapujára.
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Doni tragédia emlékkiállítás
DON KANYAR 78 – A MAGYAR TRAGÉDIA cím-
mel nyílt meg szeptember 1-én délután ván-
dorkiállítás Cegléden a Szentháromság téren.
A megemlékezést Varga Franciska megyei
képviselő nyitotta meg, majd Prof. Dr. Szakály
Sándor, a Veritas Történetkutató Intézet és Le-
véltár főigazgatója mondott beszédet. A kiállí-
tás Cegléden szeptember 22-ig tekinthető meg.

Tanszerosztás
AUGUSZTUS 26-ÁN A KOSSUTH TÉREN kiosz-
tották a rászoruló családok részére a hetek óta
gyűjtött tanszereket a Czigle Egyesület tagjai.
Az „Egy táskányi gondoskodás” nevű akció-
ban – melyet második éve szervez meg az
egyesület – 150 csomagot állítottak össze,
emellett iskolatáskákkal, tolltartókkal és
egyéb tanszerekkel segítik az iskolakezdést.
Az egyesület a közösségi oldalán így számolt
be a programról: „A Covid járvány idején
számos munkahely szűnt meg átmenetileg
vagy véglegesen, amelynek következtében a
szülők nehéz helyzetbe kerültek. Ezen csalá-
dok megsegítésére hívtuk életre az „Egy tás-
kányi gondoskodás” elnevezésű programun-
kat. A tavalyi osztás rávilágított arra, hogy
nem csak a járvány, hanem egyéb okok miatt

mindig lesz létjogosultsága ennek a kezdemé-
nyezésnek. Az idei évben augusztus elején
kezdtük a gyűjtést a TESCO Magyarország
támogatásával. Önöknek köszönhetően, akik
mind segítették karitatív tevékenységünket a
2021. év tanév kezdetére közel 200-250 gyer-
meknek tudtunk segítő kezet nyújtani. Cegléd
bebizonyította, hogy nagyon sok jó ember él
ebben a gyönyörű városban, akik ha képesek
és akarnak tudnak embertársaikon segíteni.”

Új Esély Központ avató
SZEPTEMBER 9-ÉN ADTÁK ÁT CEGLÉDEN a
szenvedélybetegek nappali ellátására hivatott,
Baptista Tevékeny Szeretet Misszió (BTESZ)
Új Esély Központját. Egy korábbi Képviselő-
testületi döntés értelmében az önkormányzat in-
gyenes használatba adta azt a Bajcsy-Zsilinszky
úton található ingatlant, ahol korábban a Máltai
Szeretetszolgálat tevékenykedett. (Ez utóbbi új
helyre, a Pesti útra költözött – a szerk.) A
BTESZ által szépen felújított ingatlan várja a
szenvedélybetegeket. Célja, hogy hozzásegítése
az ellátottakat a szerfogyasztó életmódjukból
való gondolkodás, viselkedés változásához, va-
lamint a szermentes élet megtapasztalásához,
melynek alapja a biztonságos, szeretetteljes, el-
fogadó közeg, valamint a hit ereje.
A megjelenteket Kucsera Mária intézmény-
vezető és Alföldi-Szabó Erika regionális ve-
zető köszöntötte, akiket követően Mile
Ferenc a BTESZ elnöke és Dr. Csáky András
polgármester mondott beszédet, majd Molnár
József baptista lelkipásztor áldotta meg az in-
tézményt. A megnyitó ünnepségen a Patkós
Irma Művészeti Iskola növendékei léptek fel.
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Megemlékezés
Nagy-László Lázárról

CEGLÉD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA és a
TETZ Alapfokú Művészeti Iskola szerve-
zésében került sor Nagy László Lázár szü-
letésének évfordulója alkalmából rendezett
megemlékezésre a Városháza udvarán. A
megjelenteket Hegedűs Ágota alpolgár-
mester köszöntötte, megemlékezést P. Ró-
nai Gábor képzőművész tanár tartott. A
megemlékezés végén megkoszorúzták a
két éve elhunyt grafikusművész emléktáb-
láját. CEGLÉD VÁROS OLDALA

Rekordjelentkezés
a Bemben

A 2000-ES ÉVEK ELEJE ÓTA NEM VOLT
annyi tanuló a Bem iskolában, mint az
idén: rekordlétszámú diák kezdte meg a
tanévet a az intézményben. Csak az első-
sök több mint 250-en vannak, négy techni-
kus és 6 szakképző iskolás osztály indul-
hatott el. – számolt be a CTV. Teljes osz-
tályok tanulják például a villanyszerelő, a
szobafestő-mázoló, a kőműves, a hegesztő
és rendészeti őr szakmákat. Az intézmény
igazgatója Fernengel Katalin elmondta: a
jelentkezések nagy száma bizonyítja, hogy
sokan rájöttek arra, hogy egy jó szakmával
többet lehet keresni, mint akár egy diplo-
mával.

Dobmúzeumi kiállítás
Albertirsán

„OH AZOK A HATVANAS ÉVEK! – Beatkor-
szak a vasfüggöny mögött” címmel nyílt ki-
állítás az albertirsai Művészetek Házában
augusztus 25-én a Dobmúzeum anyagából.
„A ceglédi Dobmúzeum elhozta gyűjtemé-
nyének azon darabjait, amelyek elérhetőek
voltak a magyar dobosok számára a beat-
korszak kezdetén. A kiállítás megnyitóját
megtisztelte jelenlétével egykori híres ze-
nekaraink tíz legendás dobosa, akik egy
pár perces showt is rögtönöztek a színpa-
don. Ezután az eseményt rendező Kármán
Sándor rövid tárlatvezetést tartott, majd a
délutánt Garami Gábor kitűnő jazz együt-
tesének műsora zárta. Köszönet az albert-
irsai művelődési háznak a bátor vállalko-
zásért és a megvalósításhoz nyújtott segít-
ségért! A kiállítás október 10-ig tekinthető
meg.” – számolt be a Ceglédi Dobmúzeum
közösségi oldalán.

> Fogágybetegségek kezelése
> Esztétikus fogtömések, fogpótlások
> Fogsorok készítése
> Implantológia
> Fogsebészet
> Fémmentes fogpótlások
zirkonkerámiából rövid határidõvel

>Digitális röntgen diagnosztika
>Gyermekfogászat
> Fogszabályozás felnõtteknek is
>Garanciavállalás

Dr. Dombi Ábel,
Dr. Makai-Magoss Ágnes

INNOVATÍV
FOGÁSZAT
A-TÓL Z-IG

Kövess minket a Facebookon
és Instagramon is!

Bejelentkezés csak telefonon!
Cegléd, Csíkos szél 9.
Tel.: 06-30/913-8226

dombidentalcegled@gmail.com,
www.dombi-dental.hu



Látogass el az oszihacacare.hu-ra, 
és találd meg a hozzád legközelebbit!

Lesz
programod

sseeszz
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XXI. Nagykőrösi
Arany-Napok

SZEPTEMBER ELSŐ HÉTVÉGÉJÉN KERÜLT
megrendezésre a XXI. Nagykőrösi Arany-
Napok programsorozat. Szeptember 3-án,
pénteken az Arany János Múzeum adott ott-
hon a kulturális feltöltődésre vágyóknak,
könyvbemutató és udvarszínház is várta az
érdeklődőket. Arany János tiszteletére idén
is hagyományőrző felvonulással vette kez-
detét az Arany-Napok szombatja. Az Arany-
út vonalán, az Arany János utca 27, elől in-
dulva felvonult a Kecskeméti Néptánc-
együttes, a Ceglédi Fúvós Zenekar és a
Maglódi Mazsorett Csoport, az Arany János
Református Gimnázium diákjai, a Kecske-
méti Huszárok Hagyományőrző Egyesülete,
a Kis István Népdalkör. Több helyszínen is
előadások színesítették a felvonulást. Ezt kö-
vetően a Polgárrá Fogadó Ünnepség vette
kezdetét a Cifrakertben, majd délután elkez-
dődtek a könnyűzenei és táncos programok.
Fellépett Zoltán Erika eMeRTon-díjas éne-
kes, majd a Relevé Táncegyesület műsora
következett. Manuel műsorát a fiatalok any-
nyira imádták, hogy több százan álltak sor-
ba egy közös fotóért a koncert után. A kul-
turális központ társastánc csoportjainak és a

Duende Tánciskolának közös fellépése után
Tolvai Reni, Magyar Kultúráért-díjas éne-
kesnő műsorát tekinthették meg a kilátoga-
tók. Kiváló retro slágerekkel érkezett
Tánczos Tibor, aki barátaival csinált egy jó
bulit a Zenepavilonnál. Az est sztárja Kasza
Tibi, Artisjus-díjas énekes volt, aki nagy si-
kerrel adott élő koncertet.
Vasárnap délelőtt a fenséges ízeké és a fi-
nom illatoké volt a főszerep, a Teleki
Sámuel Kulturális Egyesület szervezésében
főzőversenyre került sor, majd bemutatták
Batár Botond és dr. Kanyó Terézia gasztro-
nómiai kötetét. Ezután interaktív zenés pro-
dukció következett a gyermekek nagy örö-
mére, itt a Kiskakas gyémánt félkrajcárja ke-
rült terítékre. A délután folyamán színpadra
lépett az Animal Cannibals és a Kávészünet
együttes is, majd este Vikidál Gyula és a Pi-
ramis együttes fergeteges élő koncertje szó-
rakoztatta a sok ezer fesztiválozót.

Hírek



Városi polgárrá fogadó
ünnepség

TIZENKILENC ÉVE HAGYOMÁNY MÁR Nagy-
kőrösön, hogy a Városi Polgárrá Fogadó
Ünnepség megrendezésre kerül. Az ünnepé-
lyes alkalomra minden alkalommal az előző
esztendő május elseje és az adott év április
30-a között született gyermekeket és család-
jaikat hívják és várják. Az idei alkalom kü-
lönleges volt, hiszen 2020-ban koronavírus-
járvány miatt elmaradt a rendezvény, így
idén szeptember 4-én több mint 350 gyer-
meket fogadtak polgárrá.
A Himnusz közös eléneklését követően, Dr.
Czira Szabolcs polgármester ünnepi gondolatait
hallgathatták meg a Cifrakertben összegyűltek.
Majd Zsigó Róbert, családokért felelős parla-
menti államtitkár mondott ünnepi beszédet, me-
lyet a polgárrá fogadásra kerülő gyermekek, fo-
gadalomtétele követett. A szülők nevében
Körtvélyesi Attila szülei, Dr. Körtvélyesiné dr.
Pécsi Mónika és Dr. Körtvélyesi Attila mondták
el a fogadalomtételt. A gyermekek és szüleik az
eskü letételét követően ajándékcsomagokat ve-
hettek át, majd több mint 30 értékes nyeremény
kisorsolására is sor került.

Díjátadó az
Arany-napokon

NAGYKŐRÖSIEK NAGYKŐRÖSÉRT DÍJAT ve-
hetett át az Arany-Napok rendezvényen,
szeptember 5-én megtartott ünnepélyes díj-
átadón, a Cifrakertben:

Dr. Mocsai Zoltán Lászlóné, Harcziné
Kmetty Enikő, Kenyeres Borbála és Dr. Bá-
nyai Judit. Az idei évben a Nagykőrös Vá-
rosért Közalapítvány kuratóriuma a díjat Dr.
Gönczy Béla úrnak is odaítélte, aki későbbi
időpontban veszi át az elismerést.

Városi kitüntetések
VÁROSI KITÜNTETÉSEKET ADTAK ÁT au-
gusztus 20-án, az Államalapító Szent István
királyunk tiszteletére rendezett ünnepségen
Nagykőrösön, az Arany János Kulturális
Központ színháztermében. Nagykőrös Város
Díszpolgára kitüntető címet vehetett át L.
Simon László, a Magyar Nemzeti Múzeum
főigazgatója, Pro Urbe Nagykőrös kitüntető
címet vehetett át Dr. Czira Szabolcs, Nagy-
kőrös polgármestere, Papp Elek látszerész és
Dr. Feldmájer Péter ügyvéd.

Tankó-Walter
és társa Kegyeleti kft.
Éjjel-nappal ügyelet
06-20/9311-711, 06-30/661-5831

TELJES KÖRÛ TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS

Cegléd, Rákóczi út 30-32. 53/317-225
CEGLÉD KÁRTYA ELFOGADÓ HELY!



Köszönet a
hulladékszállítóknak!

KŐRÖSTETÉTLENEN ELINDÍTOTTÁK a „Kö-
szönöm, hogy…” kezdeményezést. Elsőként
a hulladékszállítóknak köszönte meg a köz-
ség önkormányzata és a lakossága köszöni
az eddigi kitartó munkát és a nyári hőségben
való helytállásukat. Pásztor Imre polgár-
mester egy kis vendéglátásra invitálta a tele-
pülésen dolgozó hulladékszállítókat.
„Ezzel egy időben szeretnénk elindítani a „KÖ-
SZÖNÖM, HOGY… „ kezdeményezést! Ha va-
laki úgy érzi, köszönettel tartozik/ tartozunk a te-
lepülésünkért nyújtott feladatok ellátásért, akkor
bátran köszönje meg és egy fotóval örökítse meg,
majd küldje el az Önkormányzat facebook olda-
lára. Hiszünk a közösség összetartó erejében,
mert jó dolog köszönetet mondani!” – tették
közzé a felhívást a Kőröstetétlen Községi Ön-
kormányzat közösségi oldalán.

Franchise hálózatot indít
a nagykőrösi család

ZOMBORI ZSOLT A MCDONALD’S-NÁL ki-
lenc étteremért volt felelős. Némi családi
megtakarítás mellett ezt a tapasztalatot
fektette a saját kézműves hamburgerezőjé-
be. A ZHome Burger a járvány előtt star-
tolt Nagykőrösön, de vegetálás helyett fo-
lyamatosan nőtt. Idén Kecskeméten nyitott
új üzletet, és nem áll meg a terjeszkedés-

ben. – jelent meg hír a Forbes magazinban.
Zombori Zsolt feleségével és két egyetemis-
ta gyerekével 2019 novemberében nyitotta
meg a kizárólag házhoz szállítással működő
kézműves hamburgerezőt. Ezzel megelőzték
a később koronavírus teremtette igényeket.
Az üzletpolitika sikeres volt, a járvány idején
is hónapról hónapra nőtt az árbevételük. A
ZHome körülbelül ötmillió forintból indult.
A nagykőrösi családi ház egyik használatlan
helyiségét alakították át konyhává. A
burgerekbe a Zombori család készíti a hús-
pogácsát, a szószt, sőt, a zsömlét is ők sütik.
Júliusban nyitottak Kecskeméten is üzletet,
ahol körülbelül 40 vendég nézheti a látvány-
konyhájukban hogyan sülnek készre a kézmű-
ves húspogácsák. A franchise jogokat egyelő-
re vidéki városokba és Budapest agglomeráci-
ójába adnák és öt-hat étteremig terveznek.

Első diplomások
köszöntése

HAGYOMÁNY, HOGY AUGUSZTUS 20-ÁN, az ál-
lamalapítás ünnepén Csemőben köszöntik az el-
ső diplomát szerzett csemőieket. Dr. Lakos
Roland polgármester gratulált Erdei Valériának,
aki az Eszterházy Károly Egyetemen szerzett
csecsemő- és kisgyermeknevelő szakképzettsé-
get, Sebők Bettinának, aki a Nagyváradi Ke-
resztény Egyetem Partiumon szerzett Szociális
asszisztensi diplomát, Benke Józsefnek, aki a
Pécsi Tudományegyetemen építőmérnöki dip-
lomát, Rozsnyay András Róbertnek, aki a Nem-
zeti Közszolgálati Egyetemen had- és bizton-
ságtechnikai mérnöki diplomát és Rozsnyay



Márknak, aki a Szent István Egyetemen vad-
gazda mérnöki diplomát szerzett.

Helytörténeti emlékkönyv
Újszilvás 70 évéről

2021. SZEPTEMBER 2-ÁN MUTATTUK BE Új-
szilvás fennállásának 70. évfordulója alkal-
mából elkészült helytörténeti kiadványun-
kat, melyre rengetegen voltak kíváncsiak, a
Faluháza megtelt közönséggel.
Önkormányzatunkban már évek óta megfo-
galmazódott a gondolat egy ilyen emlékkönyv
létrehozásán, amihez a tavalyi évben remek al-
kalmat adott a kerek évforduló. Sajnos, 2020-
ban a vírushelyzet nem tette lehetővé az ün-
neplést, a kötet teljes megvalósulását, így mos-
tanra tolódott a megjelenése, illetve könyvbe-
mutatója. Nagy izgalommal vártuk ezt a napot,
a több, mint másfél évig tartó munkánk gyü-
mölcsének bemutatását, mely reméljük olvasói
számára szép emlékeket, hasznos ismereteket
tartogat szeretett Újszilvásunkról.

Köszönet a kötet szerkesztőjének, Németh
Csabának a lelkiismeretes, odaadó és lojális
munkáért, valamint a többi szerzőnek, akik
mind lelkesen fogadták felkérésünket és so-
kat dolgoztak saját fejezeteik megírásában.
A másfél éves munka során számos segítsé-
get kaptunk. Hálásan köszönjük azon lako-
soknak, környékbelieknek, szakembereknek,
akik interjúalanyként, egy kérdés megvála-
szolójaként, egy fénykép vagy forrásértékű
dokumentum szolgáltatójaként, illetve bár-
mely más módon támogatták munkánkat.
A könyv előjegyezhető a Polgármesteri Hi-
vatalban. KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
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KÍNÁLATUNKBÓL:
Friss sertés- és marhahúsok, húskészítmények, belsőségek, disznótoros, füstölt áruk

Cegléd, Déli út 36/A Tel.: 06-30/4254-272
Nyitva: Hétfő: zárva - Keddtől péntekig: 6-1800 - Szombat, vasárnap: 6-1200

BÖLLÉR BAZÁR Húsbolt



JOGOSÍTVÁNY!
„Ha jogsi kell, mondd csak ki: Autósiskola MORVAY!”

Figyelem! DIÁK-KEDVEZMÉNY!
Szeptember 20. és október 8. között beiratkozó diákoknak

most rendkívüli kedvezményt biztosítunk:

- A teljes elméleti tandíjat visszakaphatod
sikeres KRESZ vizsga esetén!

- A gyakorlati oktatásból is kedvezményt kaphatsz!

Diákigazolványod hozd magaddal a beiratkozáshoz!

Érdeklődj a részletekről személyesen irodánkban:
MORVAY Autósiskola Cegléd, Rákóczi út 13.

Nyitvatartás: minden hétköznap 10-13 és 14-17 óra között.
Telefon: 06-30-597 7478

Fnysz: B/2020/1600 B kat elm:65,52% B kat gyak: 67,35% ÁKÓ: 136,24% VSM: KK: 264.600.-



830 járművezetőt
szondáztattak

A CEGLÉDI RENDŐRÖK FINN MÓDSZERES el-
lenőrzést szerveztek. Négy óra alatt 830 jár-
művezetőt szondáztattak meg, ebből hárman
fogyasztottak alkoholt vezetés előtt – írta
meg a Police.hu. A 441-es útra települtek ki
az akcióban résztvevők szeptember 3-án dél-
után, amikor 16 és 20 óra között végrehajtott
akció alatt 830 járművezetővel fújattak
szondát, a 23 rendőr mellé 10 polgárőr és 2
mezőőr is csatlakozott. Gyakorlatilag futó-
szalagon haladtak a motorkerékpárosok, az
autóvezetők és a teherautósofőrök.
Az ellenőrzöttek közül háromról derült ki,
hogy ivott vezetés előtt: egyiküket 30 ezer fo-
rintra bírságolták, két sofőr ellen büntetőeljá-
rás indul. Négy további járművezető szondája
negatív volt ugyan, de egyéb közlekedési sza-
bálysértés miatt helyszíni bírságot érdemeltek.
A Ceglédi Rendőrkapitányság Közlekedés-
rendészeti Osztálya a jövőben is tervez hason-
ló kitelepülést az ittas vezetők kiszűrése, a
közlekedésbiztonság növelése érdekében.

Közúti balesetek
AUGUSZTUS 25-ÉN AZ M4-ESEN Monor tér-
ségében történt baleset, ahol busz hajtott be-
le egy előtte haladó nyerges kamionba. A
balesetnek két könnyebb sérültje volt, a for-
galom a helyszínelés idején fél pályán ha-
ladhatott. Az ATV beszámolója szerint utol-
éréses baleset történt. A tehergépjármű félig
az árokba, félig a szalagkorlátra, a busz pe-

dig mintegy száz méterrel távolabb, a sza-
lagkorlátra futott.
SZALAGKORLÁTNAK ÜTKÖZÖTT egy személy-
gépkocsi augusztus 28-án szombaton reggel
az M4-es autóút 51-es kilométerénél. A gép-
kocsiban egy ember utazott, aki önerejéből el-
hagyta az autót, az összetört személygépkocsi
forgalmi akadályt okozott. A ceglédi hivatásos
tűzoltók áramtalanították és átvizsgálták a jár-
művet, majd biztosították a helyszínt.
BALESET TÖRTÉNT CEGLÉDEN a Budai úti
vasúti átkelőnél, ahol egy személyautó a ka-
nyarban – vélhetőleg nagy sebességgel – be-
lehajtott a vasút menti betonkerítésbe és azt
is, illetve a sorompót és a forgalomirányító
lámpát is kifordította a helyéből. A közvet-
lenül a síneknél történt baleset után a közép-
korú férfit – bár saját lábán hagyta el a jár-
művet – a helyszínről mentők vitték el a kór-
házba kivizsgálásra. A helyszínelésben a
tűzoltók is közreműködtek, a rendőrök fél
pályán átengedték a forgalmat, így a vona-
tok is tovább tudnak menni.
A helyszínen szerzett információink szerint a
férfi belátta, hogy ittasan vezetett és azért szá-
guldozott, mert magánéleti problémái van-
nak, zátonyra futott a kapcsolata feleségével.
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ÖT GÉPJÁRMŰ ÜTKÖZÖTT szeptember 1-én reg-
gel Szolnoknál, ahol hatalmas baleset történt a
négyes elkerülőn. Az elsődleges orvosi véle-
mény szerint egy személy súlyos, egy személy
könnyű sérülést szenvedett a 4-es főút 92. kilo-
méterszelvényében történt ötös karambolban.
Hosszú ideig útzár volt érvényben a jelzett út-
szakaszon. A forgalmat Abonyba is beterelték. –
írta meg a miabonyunk.hu.
BALESET TÖRTÉNT AUGUSZTUS 27-ÉN Cegléden
a Mária utca és a Liliom utca kereszteződésében,
ahol mikrobusz hajtott bele személyautóba. A
felek között vita alakult ki, mert a személyautó
sofőrje azt állította, ő már kihajtott az útra, ami-
kor az előző kisbusz beléjük hajtott. A kisbusz
sofőrje viszont azt állította, elsőbbsége volt, ami-
kor előzés közben a mellékutcából eléje hajtott a
személyautó. Rendőri helyszínelésre volt szük-
ség a baleset körülményeinek megállapítására.

Tűzesetek
KIGYULLADT EGY LAKÓKOCSI augusztus 28-án
délután az M4-es autóút 60-as kilométerénél,
Ceglédbercelen. A lakókocsi teljes egészében
égett, egy kisebb gázpalack a tűzben felhasadt.
A tűzoltók kiérkezése előtt egy szabadnapos tűz-
oltó, illetve a helyszínen tartózkodók porral ol-
tókkal megkezdték a lángok oltását, így meg-
akadályozták a tűz továbbterjedését.
MENET KÖZBEN KIGYULLADT egy kisteherautó
augusztus 29-én az M4-es autóút 60-as kilomé-
terénél, Ceglédbercel közelében. A tűz a motor-
térről átterjedt az autó rakterére is, a tűzoltók ki-
érkezésekor a gépkocsi már teljes egészében
égett. A tüzet a ceglédi hivatásos tűzoltók oltot-
ták el, hűtötték vissza a felhevült fém alkatrésze-
ket, majd vizsgálták át a kiégett járművet.
SZÁZTÍZ DARAB NAGY MÉRETŰ SZÉNA és lucer-
nabála kapott lángra szeptember 4-én délelőtt

Tápiószőlős külterületén. A tűz további bálákat,
illetve gyümölcsfákat veszélyeztetett. A tüzet a
ceglédi hivatásos tűzoltók oltották el, akadályoz-
ták meg a tűz továbbterjedését.
Munka közben kigyulladt egy silózó gép szept-
ember 8-án délután Abony külterületén. A tűz-
oltók kiérkezése előtt a helyszínen tartózkodók
megkezdték a lángok oltását, ezzel megakadá-
lyozták a tűz továbbterjedését. A tüzet a ceglédi
hivatásos tűzoltók eloltották, a felforrósodott fém
alkatrészeket visszahűtötték, majd átvizsgálták a
járművet. – tájékoztatott Csámpai Attila tű. szá-
zados, a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóság megyei szóvivője.

Bosszúból gyújtotta fel
főnöke szalmabáláit

MAJDNEM 9 MILLIÓS KÁRT OKOZOTT K. János,
az a 24 éves lovász, aki bosszúból felgyújtotta
munkaadója csaknem ezer szénabáláját – adta
hírül a police.hu.
A rendőrségi közleményben olvasható, hogy
még augusztus 8-án, egy Cegléd külterületén ta-
lálható tanyán lángra kapott bálák miatt riasztot-
ták a tűzoltókat, akik az oltás után megállapítot-
ták, hogy gyújtogatás okozta a 360 szalma-, va-
lamint a 600 szénabála leégését. A kár megha-
ladta a 8,6 millió forintot.
A ceglédi rendőrök két hét alatt eljutottak egy
dolgozóig, de a férfi tagadott, sőt igyekezett egy
kollégájára terelni a gyanút. Végül az összegyűj-
tött bizonyítékok és a kihallgatási taktika meg-
hozta a fordulatot, és a 24 éves K. Jánosból au-
gusztus 23-án gyanúsított lett.
A gyújtogató megtört és vallott a rendőrök előtt.
Elmondta: munka-
adója iránt érzett ha-
ragja miatt tette, amit
tett, mert nem bírta
elfogadni, sőt idege-
sítette a gazdája men-
talitása és az embe-
rekhez való hozzáál-
lása. Korábban több-
ször vitatkoztak, meg
is fenyegette, amit
végül augusztus 8-án
hajnalban beváltott.
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Pottyantós budiban
találták rá a zsaruk

A CEGLÉDI RENDŐRÖK KÖRÖZÉS ALATT ÁLLÓ
embereket, lakcímüket, illetve tartózkodási
helyeiket ellenőrizték 2021. szeptember 6-
án. Egy Köztes utcai háznál egy 27 éves fér-
fit kerestek, aki ellen elfogatóparancs volt
érvényben, mert a testi sértés bűntette miatt
jogerősen kiszabott szabadságvesztésének
letöltését nem kezdte meg.
A hatóság emberei a házban nem bukkantak a
férfi nyomára, de nem kerülte el figyelmüket
egy udvaron álló latrina, aminek ajtaját kitárva
meglelték az ott gubbasztó férfit, akit bilincselé-
se után előállították, majd egy büntetés-végre-
hajtási intézetbe szállítottak – írja a police.hu.

1200 vélemény
TIZENKÉTEZREN LIKE-OLTÁK és több, mint 1
millióan látták posztunkat a Facebookon, me-
lyen a tanítás első napján forgalmat irányító fi-
atal rendőrhölgyről készítettünk a ceglédi vá-
rosházánál. A szeptember elsején készült egy
perces videón egy kedves, fiatal egyenruhás
hölgy kísért át minden odaérkezőt külön-kü-
lön a forgalmas Kossuth téri kereszteződésen.
A videóhoz 1200-an szóltak hozzá különböző
véleményeket megfogalmazva. Sokan elisme-
rően szóltak a kezdeményezésről, amelyben
szeptemberben egy hónapon át az iskolák kör-
nyékén rendőrök felügyelik a zebráknál a gya-

logosforgalmat. Mások úgy gondolták, ez
nem a rendőrök feladata lenne. Egy autós sze-
rint: „Szuper! de
ahogy a gyalogo-
sok, úgy mi autósok
is szeretnénk időbe
bevinni a gyereke-
inket az iskolába és
nem állni a zebrá-
nál feltorlódott ko-
csisorba, csak mert
a rendőrök mindegy
egyes gyereknél
megállítják a kocsi-
sort...”

Társaságunk a magyar közétkeztetési piacon
több mint 10 éve jelen lévő,
magyar magántulajdonban lévő vállalat.

Közétkeztetéssel foglalkozó, dinamikusan fejlődő cég
munkatársakat keres KÖZÉTKEZTETÉSI KONYHAVEZETŐ
pozícióba NAGYKŐRÖS területére

Főbb feladatok:
• Az ételek elkészítéséhez szükséges alapanyagok összeál-

lítása, rendelése;
• Napi étkezők létszámának összesítése;
• Szakácsok, konyhai kisegítők irányítása;
• Raktárkészlet folyamatos ellenőrzése;
• Kapcsolattartás az intézményvezetőkkel;
• Hatósági előírások betartása, betartatása;
• Heti és havi nyersanyagleltárak készítése.
Az álláshoz tartozó elvárások:
• Szakirányú végzettség
• Minimum 1-3 éves szakmai tapasztalat
• Számítógépes ismeretek
• Vezetői szemléletmód
• Gyakorlatias, határozott személyiség
• „B” kategóriás jogosítvány
Az állás betöltéséhez előnyt jelent:
• Közétkeztetésben, vendéglátásban szerzett tapasztalat
Amit kínálunk:
• Hosszú távú munkalehetőség
• Versenyképes fizetés
• Céges telefon
• Utazási hozzájárulás
• Étkezéstérítés
Munkavégzés helye: NAGYKŐRÖS (Óvoda)
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Tájékoztatjuk Tisztelt Fogyasztóinkat,
hogy az

ivóvízhálózat
szokásos

őszi karbantartása
keretében 2021. szeptember 27.

– 2021. október 29. között
Cegléd Város vízhálózatán öblítést végzünk.

A fenti időszakban az ivóvíz
átmenetileg zavarossá válhat,

illetve előfordulhat nyomásingadozás.

Az estleges kellemetlenségekért szíves türelmüket
és megértésüket kérjük.

Ceglédi Üzemmérnökség



ugusztus 20-án meghitt ünnep-
ségre került sor az Ipartestület
épületénél. N. Tószegi Miklós
emléktábláját avatták fel és ko-
szorúzták meg, aki tősgyökeres
ceglédiként sokat tett a város

közösségéért. Több mint tíz egyesület aktív
tagja volt. A rendezvényt Spindelbauer
Attila nyitotta meg. Obrácz-Nagy Ágnes ün-
nepi megemlékezésében felidézte Tószegi
Miklós munkásságát:
„Az apa, a társ, a barát, a kolléga, aki önzet-
lenül tett a közösségért, aki nem a dicsősé-
gért dolgozott, hanem azért, hogy átadja a
benne rejlő értékeket a körülötte élőknek, a
felnövekvő generációknak. Sokat emlegette
nagyapja, hozzá intézett szavait: „Kisfiam,
jól jegyezd meg, amit most mondok: Te ne-
mes ember vagy, szeresd a hitedet, a mun-
kádat és a hazádat!” Nemes Tószegi Miklós
ennek – az itt jelenlévők emlékezete szerint
is – eleget tett.” – hangzott el.

Tószegi Miklós tagja volt a Turini 100-as
Múzeumbaráti Körnek, a Filmklubnak, a
Bélyeggyűjtő-, és az Éremgyűjtő Körnek, de
szerteágazó érdeklődési köre okán a Város-
védő és Szépítő Egyesületben is aktívan
szerepet vállalt. A ceglédi Sportmúzeumnak

2000-től, haláláig vezetője volt, ahogy a
Cegléd és Vidéke Unghváry László Borrend
rendezvényeinek megvalósításában is szív-
vel-lélekkel dolgozott. KI

Köszönet
Ezúton mondok köszönetet feledhetetlen
társam Tószegi Miklós általam készíttetett
emléktáblájának helyet adó Cegléd és Tér-
sége Ipartestület vezetőségének, dolgozói-
nak az avatási ünnepség színvonalas meg-
szervezéséért és lebonyolításáért. Köszönet
az emléktáblát elkészítő Vitéz Diósi Pál
szobrászművésznek, a plakett készítéséért
Csóka Zsuzsa éremművésznek. Köszönet
mindenkinek, akik bármilyen formában köz-
reműködtek, biztattak, önzetlenül segítettek,
hogy ez megtörténhessen.
Tószegi Miklóssal 16 évig éltem nagy sze-
retetben, akinek felelősségteljes munkája
mellett a közéletben végzett sokoldalú tevé-
kenységét ilyen módon kívántam megörökí-
teni. Az emléktábla elhelyezésével 16 éves
álmom vált valóra. Köszönöm minden részt-
vevőnek, hogy a számomra fontos esemé-
nyen megtiszteltek jelentlétükkel.

BÍRÓNÉ „ERZSÓK”
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Emléktábla avatás az Ipartestületnél
Civil
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áboraink tematikáját úgy állítottuk
össze, hogy a felhőtlen kikapcsoló-
dás mellett játszva szerezzenek is-
mereteket a résztvevők. Nagy nép-
szerűségnek örvendenek azok a tá-
borok, melyek a népi mesterségek,
néptánc és az alkotás örömének

megismerésére irányulnak. A minőség és a
valódi tartalom nagyon fontos számunkra,
ezért táborainkba szakmai vezetőket is bevo-
nunk. A programjainkon például ellátogattak
Nagy Gyula fazekas műhelyébe, de megcso-
dálhatták az abonyi Református templom
festett mennyezet kazettáit, ahol a helyszínen

vázlatokat készítettek később pedig megfes-
tették azokat. Néptánc táborunk zárásaként,
Borgya-Réfi Ildikó és Nyújtó Máté közre-
működésével a gyermekek a Kossuth téren
mutatták be az elsajátított táncokat.
A legkisebbek kedvence a Kockázó Kalan-
dok táborunk, melyre olyan nagy érdeklődés
volt, hogy három turnust szerveztünk. A ki-
csiket több ezer tematikus legoval vártuk,
így mindenki megalkothatta kedvenc mese-
szereplőjét, meséjének díszletét vagy ked-
venc járművét.
Az újdonságnak számító Média táborunk-
ban a kreativitásból nem volt hiány. >>>

A Kossuth Művelődés Központ évről-évre számos táborral várja a gyermekeket.
Az idei évben sem volt ez másként. A már többéves hagyománnyal rendelkező
Népi Kézműves, Népi Hagyományőrző, Képzőművészeti Alkotó, Néptánc, Kocká-
zó Kalandok, Bringás Kalandtábor mellett újdonságokkal is vártuk az érdeklődő-
ket. Ilyen volt a Média és a Kossuth Katonái elnevezésű táboraink. Összesen 13 tá-
bort indítottunk, amely 249 gyermeknek biztosított élményekkel teli programot.

t
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Tábori élet a művelődési központban
Táborok



28

A résztvevők a hét folyamán megismerhet-
ték a rádiózás, televíziózás, újságírás és
nyomdai élet fortélyait is. A hét legizgalma-
sabb eseményére a Szolnok Tv stúdiójában
került sor, ahol „élesben” is gyakorolhatták
a tanultakat a résztvevők. Továbbá elláto-
gattunk a ceglédi Mária Rádióba, a Cegléd
Rádióba és az Apáti nyomdába is.
Az idén először szervezett Kossuth Katonái
táborunk leginkább a fiúknak szólt, melynek
nem titkolt célja, hogy egy hagyományőrző
közösséget neveljen ki. A tábor szakmai ve-
zetője, Szkenderovics Zoltán hagyományőr-
ző százados volt, kinek szavait csak úgy it-
ták a kis katonák. Az öt nap alatt felidézték
egy 48-as katonai tábor hangulatát, életét.
Volt zászló felvonás, lövészet, ágyútöltés,
még ólomkatona festés is.
Az örökmozgó és sportokat kedvelő gyere-
kek sem unatkozhattak nálunk. Kaland és
Bringás Kalandtáborunkban sok mindent ki-
próbálhattak a kalandra vágyók. Programja-
ink része volt a lovaglás, íjászkodás, stran-
dolás, gokartozás, judozás, trófea bemutató

és megismerhették Dömét a vadászkutyát is.
Bringás táborunk sajátossága, hogy nagy
hangsúlyt fektettünk a helyes közlekedés el-
sajátítására, melyet évek óta a Ceglédi Rend-
őrkapitányság segítségével valósítunk meg.
Várjuk szeretettel a gyerekeket jövő évi tá-
borainkba, és ígérjük, a nyár nem telik el iz-
galmas játékok és programok nélkül! Koc-
kázó Kalandok táborunk már az őszi szünet-
ben is várja a kicsiket!

DÉTÁRI-LUKÁCS ÁGNES ügyvezető
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Gyászos
CSENDBEN, LASSÚ LÉPÉSEKKEL, fekete-fehérbe öltö-
zött kisírt szemű nők, komor tekintetű férfiak gyüle-
keztek. A ravatal előtt néma főhajtással tisztelegtek
az elhunyt emléke előtt. Utána megfordulva tétován
szétnéztek, ismerősöket kutatva.
Rövid ölelés, kézfogás. Állva várták a szertartás kez-
detét. Néha-néha suttogva egy-két szót váltottak. A
végső búcsút egyfajta ünnepélyesség hatotta át.
Tekintete a sok-sok koszorúra, virágcsokorra tévedt,
amiket a csupasz betonra raktak. Kissé meglepődött,
és jobban szétnézett a ravatalozón.
Az alkalminak tűnő építmény fészer jellegű, cső lá-
bakon álló. A padló repedezett beton. Az idősebb
gyászolók egy része fapadokon foglalt helyet. Sehol
egy díszfa, nyírott bokorsövény, vagy esetleg egy vi-
rágágyás. A ravatalozó körül össze-vissza nőtt kü-
lönböző fák adtak árnyékot. Néhány méterre, szal-
magurigák egymásra tornyozva.
Ez egy ceglédi temető ravatalozója. Szeretteink leg-
végső búcsúhelye.
Emberhez, halotthoz, temetési szertartás megtartásá-
hoz méltatlan körülmények!
Siralmas… gyászos…! KOCSIS ISTVÁN

Vélemény
ISTVÁNFI KÁROLY KÜLDTE LA-
PUNKNAK az alábbi fotót, melyen
félig kiszáradt fiatal fák küzdenek a
túlélésért a ceglédi panelházak tö-
vében. „Elszomorító látvány ezek a
kiszáradó facsemeték. Ugyan
mennyi, hangos, fákért harcoló ter-
mészetvédő él itt? Ja..., hogy pár
vödör vizet kellett volna önteni a
fák tövéhez… saját kezűleg?”

ESZTRICH 40KG/ZSÁK 1299 Ft/zsák

BUDA-HÁZÉPÍTÕ KFT. TÜZÉP ÉS FÜRDÕSZOBA SZAKÜZLET
2700 Cegléd, Szolnoki út 77.Tel.: 06 53/311 612, 06 30/419 7386

www.budahazepito.hu, email: budahazepito@gmail.com

A képek csak illusztrációk. Az akció a készlet erejéig tart!
Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

Buda-Házépítő Kft. TÜZÉP
30-as Zsalutégla 30cm x 50cm x 23cm

618 Ft/db

Kerti szegély
szürke

100cm x 20cm x 5cm
( II. osztály)

398 Ft/db

Járdalap
szürke
40cm x 40cm x 6cm

518 Ft/db



történet az Eötvös téren indult,
ahol állatklinikát működtetett
édesapám. – kezd bele a törté-
netbe Nóra. - Egy bérelt épület-
ben 3 kollégával és ugyanannyi
asszisztenssel indította a vállal-

kozást. Pörgött az üzlet, jöttek a kliensek,
így ki tudta fizetni a 7-8 alkalmazottat és a
borsos bérleti díjat: akkor 17 éve 600 ezer
forint volt a havi bérleti díj, ami az inflációt
követve lett 800 ezer is! Ez még ma is irre-
álisan magas bérleti díj lenne. Miközben
csupán alapfelszereltség volt az ingatlanon,
bútorokat, röntgent, laborgépet is vásárolt
apu oda. Akkor jól ment a szekér, családi
házat is építettek a szüleim hitelből, de egy
idő után látható volt, hogy nem tudja majd
kitermelni a cég a tetemes bérleti díjat, így
apu saját tulajdonban kezdett el gondolkod-
ni. A Pesti úti ingatlant svájci frank alapú
hitellel vették meg 19 millió forintért, egy
évvel a devizahitelek bedőlése előtt, tehát a
legrosszabb pillanatban. Az ingatlant fel
kellett újítani, át kellett alakítani, ezért meg-
terhelték a nagymamám házát is, anyukám
pedig kezes lett.
Közben magánéleti gondok is tetézték a
problémákat, a szüleim házassága tönkre-
ment és váltak. 2009-ben elárverezték a csa-
ládi házunkat 12 millió forintért. Eközben a
törlesztőrészletek egyre magasabbra mentek
fel, egy darabig fizette, de nemsokára édes-
apám a bank tanácsára – miszerint évekig

csak a kamatokat fogja fizetni és a tőketar-
tozás nem fog csökkenni – abbahagyta a
részletfizetést. Akkor már marékszám szed-
te a nyugtatókat…de küzdött, dolgozott… a
rendelőben lakott egyedül és volt idő, hogy
a fűtést sem tudta fizetni, 6 fokban aludt,
mint egy aszkéta, tavasszal mindannyian
fellélegeztünk – elcsuklik Nóra hangja, aztán
összeszedi magát és mintha elkalandozna:
- 12 éve, mióta ez az ügyünk megy, két vég-
rehajtó cég ment tönkre Cegléden, tudok ró-
la, hogy van olyan végrehajtó, aki szintén
öngyilkos lett. Talán nem bírta azt a sok tra-
gédiát, amit látniuk kell… Ide a helyszínre
kiérkező rendőr első mondata is azt volt,
hogy mostanában nagyon sok ilyen eset van,
hogy a devizahitel volt a gyilkosa valaki-
nek…. – folytatja a fiatal nő és rákanyarodik
a megrázó végkifejletre:
- A végső lökést szerintem az adta, hogy az

Cegléden sokakat megdöbbentett egy köztiszteletben álló állatorvos augusztusi
haláláról szóló hír, különösen az, hogy önkezével vetett véget életének. A gyá-
szoló család úgy döntött, hogy a nyilvánosság elé szeretnék tárni az okokat és a
tragikus végkimenetelű történetet mindenki okulására. A négy gyermekes csa-
ládapa lányai – közülük egy még kiskorú – mesélték el mi vezetett az augusztus
24-én reggeli végzetes döntéshez. Történet a devizaválság gyilkos hatásáról.

a
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Öngyilkos lett az állatorvos
Árnyoldal
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ügyünkkel foglalkozó harmadik végrehajtó
levelet küldött 2 hónapja, hogy ki van tűzve
az árverés, egy nevetségesen alacsony ösz-
szegen. Apám, amikor felolvasta kínunkban
nevettünk együtt, mást nem tudunk csinálni.
Az árverezés után még 98 millió forint tar-
tozása volt. Akkor úgy tűnt még mindig
küzd, hogy valahogy kikeveredjünk ebből,
hogy „megoldja a problémát”. Mindig ezt
csinálta, mert apu jót akart, gondoskodni a
családról, hogy meglegyen mindenkinek a
családnak, amit szeretne: külön szoba, autó,
nyaralás… Az volt a mentő ötlete, hogy
újabb kölcsönt vesz fel és beszáll a licitbe,
de a család lebeszélte erről, kértük, hogy en-
gedje ezt el. Beszéltünk róla, hogy milyen
más terv jöhet szóba: azt mondta elmegy al-
kalmazottnak állatorvosi rendelőbe, de tud-
tuk, hogy erre ő alkalmatlan, annyira öntör-
vényű ember. Azt is mondta, hogy elmegy
gipszkartonozni külföldre, sőt leszázalékol-
tatja magát és egy otthonba megy.
Akkor már voltak jelei, hogy tervez valamit,
a kórházba is bekerült, mert egy ültő helyé-
ben megivott egy liter pálinkát és elővette a
vadászfegyverét, de aztán eltette. Akkor is
írt nekünk, a gyerekeinek bocsánatkérő le-
velet. De aztán úgy tűnt átesik a holtponton.
Augusztus 23-án hétfőn azt mondta, hogy
egy rendes ember vette meg az árverésen a
rendelőt és beszél vele, hogy visszabérli tő-
le, nem tudom mi zajlott benne, miért dön-
tött így hirtelen másnap reggel… – sírástól
eltorzult hangon, de eltökélten folytatja a
fájdalmas beszámolót:
- A tőle megszokott mérnöki pontossággal
elrendezett mindent, biztosra ment, 2 óra és
öt ember kellett, hogy leszedjék. A rendőrök
mondták, hogy nem volt alkoholos befolyás
alatt, hanem hidegvérrel döntött. Búcsúleve-
let is írt, arról, hogy ennek nincs értelme így
és, hogy a padláson van, de ne menjünk fel,
hanem kérjünk segítséget és hogy Bogika
semmiképp ne menjen fel. És végül éppen a
kishúgom és én találtuk meg… Egy idézetet
is írt: „Ne sírj, hogy vége lett, örülj annak,
hogy megtörtént.” Apu mindig szerette a
színpadiasságot… – zárja szinte aszketikus
őszinteséggel, fegyelmezetten a történetet.
Hallgatunk… Elfogytak a szavak és átadják

helyüket a gyásznak… Valaki a családból
megtöri a csendet és hozzáteszi: az is benne
lehetett a döntésben, hogy – szinte foglalko-
zási ártalomként – mindig diagnosztizálta
magát, az utóbbi időben úgy gondolta, hogy
súlyos beteg lehet.
A jövő sem tartogat sok jót a család számá-
ra: az elvált feleség, a gyerekek édesanyja is
elvesztette mindenét, albérletben lakik és
vonják a közalkalmazotti fizetéséből a 180
ezer forintos (!) törlesztőrészletet, több mint
10 éve. A vak nagymama a 10 millióval
megterhelt házában él még, de már megvolt
az értékbecslés, ami után az árverés követ-
kezik. A devizaválság nyomán elvesztettek
tehát egy családi házat, két tanyát, a rende-
lőnek otthont adó felújított ingatlant és árve-
rezik a nagymama házát is – mindezt úgy
hogy a felvett 48 millió forint után még most
is 98,8 millió forintot követel a bank. A kö-
vetkező generáció, a négy gyerek csak úgy
szabadulhat a devizahitel jelentette adósság-
csapdából, ha lemondanak az örökségről…

Szeretnél egy összetartó csapat tagja
lenni, Cegléd egyik legmegbízhatóbb vál-
lalatánál? Jelentkezz a Knott Technik-Flex
Kft.-hez! Az Ipari parkban hosszútávra
keresünk kollégákat

BETANÍTOTT
FÉMMEGMUNKÁLÓ

munkakörbe.
Két műszakos munkarendben, kiszámít-
ható versenyképes jövedelem mellett, tan-
ulási lehetőséget is biztosítunk a munka-
társaink számára.

Jelentkezés személyesen:
2700 Cegléd Ipari Park 11.

Tel.: +36 30 219 7048

Állás



rősen befolyásolja a roma kö-
zösséget, hogy az első hullám-
ban a környezetünkben, ismerő-
si körben nem voltak megbete-
gedések. Ezért elterjedt, hogy ez
az egész manipuláció, kitalált

dolog, amelyet a politikai vagy gazdasági
érdekek vezérelnek. Még a második hullám-
ban is ez határozta meg a romák gondolko-
dását. Terjednek az álhírek az interneten,
mind a vírusról, mind az oltásról és kamutu-
dósok beszélnek nem létező bizonyítékokról

az állításaik alátámasztására. A romaság
nagy része ezért elzárkózott az oltástól.

A harmadik hullámban
már a közeli ismerősök
is megtapasztalták, hogy
milyen súlyos tüneteket
okoz a koronavírus fer-
tőzés. A mi családunk-
ban is voltak többen
élet-halál között és saj-

nos meg is haltak néhányan. Talán a legis-
mertebb személy Grófo, aki rokonom és a
ceglédi roma táncház elindítója volt és segí-
tette szakmailag a fiatalokat. Sajnos, ő is el-
kapta a vírust és nem tudták már megmente-
ni. Egy pesti unokatestvérem pedig hirtelen
lett rosszul, nem kapott levegőt és mire kiért
a mentő, már lélegeztetni kellett. Ennyire
hirtelen, szinte pillanatok alatt kerülhet élet-
veszélyes állapotba, aki megbetegszik.
A Covid nagyon valós veszély, ezért én a
családommal és a Roma Nemzetiségi Ön-

Már a Covid-járvány 4. hullámára ké-
szül Cegléd is. Jakab Istvánt, a ceglé-
di Roma Nemzetiségi Önkormányzat
elnökét arról kérdeztük hogyan élte
meg a ceglédi romaság a járvány ed-
digi hullámait és milyen az oltakozási
hajlandóság.

e

Romák és a koronavírus

Aktív passzivisták
BUSZMEGÁLLÓT ÚJÍTOTTAK FEL szeptember
11-én a Kétfarkú Kutya Párt „passzivistái” a
Mizsei úton. Az önkéntesek az elhanyagolt álla-
potú buszmegálló zártszelvényeit csiszolták le
és a pad léceit is lefestették, de egy másik alka-
lommal „otthonosítani” is fogják az esőbeállót.
Hogy ez pontosan mit jelent azt egyelőre nem
árulták el az önkéntesek, akik egyébként egy
zsák szemetet is összeszedtek a területen.
A helyszínen az aktivisták elmondták azért
önkénteskednek, mert szeretnének a város-
ban rendezett környezetet, ezért arra kér-
nek mindenkit, hogy vigyázzon Ceglédre,
figyeljen a környezetére, ne szemeteljen.
Az MKKP ceglédi kistérség oldalán rend-
szeresen szerveznek hasonló környezetszé-

pítő akciókat, amihez bárki csatlakozhat.
Az aktivisták kérdésre elmondták: indulni
terveznek majd a jövő évi választáson mi-
niszterelnök jelölttel, akinek személyét egy-
előre nem hozzák nyilvánosságra.

Gázkészülék szerviz
SPINDELBAU Kft. GÁZKA

ZÁNOK MÁRKASZERVIZE

Tel.: 0
6-53/31

2-485 Mobil: 06-20/9713-873
www.spindelbau.hu



Civil jelölt az előválasztáson
AZ LMP CEGLÉDI SZERVEZETE augusztus 24-
én a Kossuth téren sajtótájékoztatón jelentette
be az általuk támogatott civil jelölt, Sipos
Mihály az ellenzéki előválasztáson való indulá-
sát. A ceglédi központú Pest megyei 12. sz. vá-
lasztókörzetben ő az egyetlen ceglédi jelölt az
ellenzéki előválasztáson, a nagykőrösi Zábráb
Nándor és László Ferenc mellett.
Földi Áron az LMP helyi képviselőjeként arról
beszélt, hogy befogadó nyilatkozattal támogatják
Sipos Mihály indulását, mert őt tartják a legesé-
lyesebb jelöltnek a Fidesz jelöltjének leváltására.
- Sipos Mihály meg tudja szólítani az összellen-
zéki tábort, a bizonytalanokat és a kiábrándult
Fidesz-szavazókat is. Ezért annak ellenére, hogy
az LMP országos vezetése bizonyos alku kereté-
ben a párt logóját egy másik jelöltnek adta, mi a
ceglédi területi szervezet vezetői Sipos Mihály
ökogazdát jelöljük erre a tisztségre. – mondta el
Földi Áron. Kendernay János a párt megyei el-

nöke elmondta, hogy fontosnak tartja, hogy Pest
megyében példamutató és hiteles „zöld-jelöltek”
képviseljék a zöld-politikát a környezetkárosító
társadalmi-gazdasági környezetben.
Sipos Mihály programját ismertetve arról
szólt, hogy azért vállalta a jelöltséget, mert
úgy gondolja fontos az alulról jövő politikai
kezdeményezés.
- Az összellenzéki választás is felülről diktált,
olyan alkuk eredményeként jelölt jelöltekkel,
amelyeket a helyi emberek nem feltétlenül akar-
nának választani. Elég volt a pártbizottságok
döntéseiből, a diktátumok útján való politizálás-
ból, az alulról jövő politikát, az emberek igazi ér-
dekképviseletét kell ellátni. – fogalmazott a jelölt,
aki hozzátette soha nem volt és most sem tagja
pártnak és nem is szándékozik párttag lenni.

Három jelölt
LEZÁRULT AZ ELŐVÁLASZTÁSI KAMPÁNY alá-
írásgyűjtő szakasza szeptember 6-án. Eldőlt,
hogy kik azok a jelöltek, akik a 12. választó-
kerületben indulhatnak a szeptember 18-án
kezdődő ellenzéki előválasztáson. A kerület-
ben induló mindhárom jelöltnek sikerült ösz-
szegyűjteni a megfelelő mennyiségű aláírást,
így Zágráb Nándorra, László Ferencre és
Sipos Mihályra lehet majd szavazni.
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kormányzat tagjai is beoltattuk magunkat.
Felvállaltuk az oltást, mert sokkal kevesebb
kockázatot jelent, mint védettség nélkül ne-
kiindulni a mutálódott vírusjárvány követ-
kező hullámának. A betegség súlyossága és
az oltás mellékhatásainak rizikója nincs
arányban egymással. Senkit nem ismerek,
akinek komoly tünetei lettek volna az oltás
után és én magam sem tapasztaltam semmi
különlegeset, csak az általános oltás utáni
gyengeséget, kis hidegrázást. Úgy gondo-
lom, ezt a minimális kockázatot vállalni kell,

hogy ne alakuljon ki a harmadik hullámhoz
hasonló súlyos helyzet.
Köszönöm, hogy engem választott meg a ceg-
lédi romaság a képviseletére, ami nagy meg-
tiszteltetés számomra és nem szeretnék vissza-
élni ezzel a bizalommal, ezért kérek minden-
kit, hogy oltassa be magát minél hamarabb. –
mondta el Jakab István, aki azt is hozzátette:
ha alapos tájékoztató kampány után, az ugyeri
iskolában felállított oltóponton „közelebb hoz-
nák” a vakcinát a roma lakossághoz az növel-
hetné az oltakozási hajlandóságot.



támogatás forrása: Pest megye
Területfejlesztési Koncepciója
2014-2030 és Pest megye Terü-
letfejlesztési Programja 2014-
2020 megvalósításához nyújtan-
dó célzott pénzügyi támogatás

A támogató neve: Pénzügyminisztérium
A megvalósítás helye: 2700 Cegléd, Külső-
Kőrösi út 1. - A projekt időtartama:
2019.12.20 – 2021.07.30
A Bau Trans 2000 Kft. 1995 óta létezik.
Klasszikus családi vállalkozásként jött létre
és ebben a tulajdonosi formában működik

ma is. Főtevékenységük műanyag nyílászá-
ró gyártása, de emellett előrekevert beton-
gyártással, fűrészáru gyártással, továbbá épí-
tőanyag-, illetve barkács- és mezőgazdasági
áru kereskedelemmel, nyílászáró gyártással,
fa építőanyag feldolgozással, tűzifa darabo-
lással és műkő szabászattal is foglalkoznak.
Jelenleg is 180 főnek adnak munkát, így a
térség jelentős foglalkoztatójának számít.
A Bau-Trans 2000 Kft. több mint 10 éve
foglalkozik fűrészáru értékesítéssel, de a fa
megmunkálását, méretre szabását, gyalulá-
sát tárolását, gomba és tűzmentesítését ed-
dig nem tudta teljes körűen megoldani. Az
új üzem jelentős előrelépést jelent ezen te-
vékenységükben, mellyel új volument és pi-
acokat érhetnek el, illetve a növekvő építő-
ipari intenzitást is ki tudják elégíteni. A Pro-
jekt keretén belül 3 leromlott állapotú épü-
let, összesen 1294,67 m2-es felújítása való-
sult meg, fűrészáru gyártó üzem és raktár
kapacitás illetve iroda és szociális blokkok
kialakításával.
A pályázati beruházással új munkahelyeket is
tudtak létrehozni. A cégről és a fejlesztésekről
bővebb információt a www.bautrans2000.hu
oldalon olvashatnak.

A BAU-TRANS 2000 Kft. 100 000 000
forint vissza nem térítendő támoga-
tást nyert a „Mikro-, kis- és középvál-
lalkozások telephelyfeltételeinek javí-
tása Pest megye területén” című,
PM_KKVTELEP_2018 pályázati kiírá-
son. A 232 millió forintos összköltség-
vetést meghaladó beruházás kereté-
ben a cég fejlesztette fűrészáru gyár-
tási tevékenységét.

a

Bau-Trans telephelyfejlesztés
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onnan jött az ötlet egy büfékocsi nyi-
tására?
- A Kenyeres Birtok, mely
szürkemarha tenyésztéssel és
feldolgozással foglalkozik Ba-
ján található és tulajdonosa
megkeresett minket, hogy te-

remtsünk piacot a termékének. Fantáziát lát-
tunk a minőségi hústermékekben, ezért a
termékfejlesztésbe is beszálltunk: a hús mel-
lett sonkát, felvágottakat, kolbászt, szalámi-
kat gyártott a cég saját feldolgozóüzeme. A
pandémia azonban beszűkítette a kiskeres-
kedelmi értékesítés lehetőségeit, az éttermi
beszállítások is leálltak. Ekkor gondolkod-
tunk el azon, milyen úton lehetne a termé-
keket eljuttatni a fogyasztókhoz. A
büfékocsiban történő értékesítésre azért volt

lehetőség, mert nem keletkezik közvetlen
kontakt a személyzet és a vendégek között.
Tavaly szeptemberben kezdtünk neki a
munkának és januárra készült el a
büfékocsi. Mivel közterületet nem lehet ál-
landóra bérelni, nemcsak Cegléden, de más
városokban sem, ezért egy magánportát ke-
restünk, ahová be lehet húzni a kocsinkat.
Ráakadtunk erre a belvárosi kis ékszerdo-
bozra és január 28-án megnyitottunk, akkor
még csak elvitelre.
- A nagy siker miatt azonban bővítettetek…
- Mi magunk sem számítottunk rá, hogy ek-
kora sikert fogunk aratni és ilyen nagy a ke-
reslet a minőségi streetfood ételre Cegléden.
A járványhelyzet alatt is megfogalmazódott
a vendégek részéről, hogy jó lenne helyben
elfogyasztani a finomságokat, de akkor erre
nem volt lehetőség. A helyzet változásával
mi is eldöntöttük, hogy fejlesztünk: egy
kerthelyiséget alakítottunk ki, amelyben egy
étterem-pub is helyet kapott. Ötven vendég
kényelmes fogadására alkalmas az udvar, és
már az első hétvégéken folyamatosan telt-
házas volt. A 100 %-os elviteles fogyasztás,
azonnal 80 % helyben fogyasztásra, 20 %
elvitelre módosult. A forgalom tekintetében
a kert és étterem-pub megnyitása még 25 %-
ot növelt, tehát minden elvárásunk túlszár-

Kerthelyiséggel és étterem-pubbal
bővítették a ceglédi Kenyeres Birtok
Legelőt. Cegléden hatalmas sikert
aratott idén január 28-ától megnyílt
foodtruck, mely a Rákóczi út 16.
szám alatt szürkemarha termékeket
és ételeket árusít. A
tulajdonosok most
már átlagban napi
150 adag ételt adnak
el és hétvégére ér-
demes asztalt foglal-
ni, hogy ha a hangulatos kerthelyi-
ségben szeretnénk elfogyasztani a fi-
nom falatokat. Nagygyőr Árpád tu-
lajdonossal beszélgettünk a kerthe-
lyiség megnyitása kapcsán.

h

Kerthelyiséggel bővült foodtruck
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nyalta. Nagyon sok lett a visszajáró vendég
és ami különösen meglepő, hogy augusztus-
ban, amikor kiürül a város és mindenki nya-
ral, akkor sem esett vissza a vendégforga-
lom.
- Milyen termékeket kínáltok?
- Kizárólag magas minőségű szürkemar-
hából készülnek az ételek, a minőséget azért
tudja garantálni a tulajdonos, mert saját üze-
mében dolgozza fel a saját marháit. A folya-
matos magas minőséget biztosítja, hogy je-
lenleg is 1000 szürkemarha legel a Kenyeres
Birtokon. Belőlük készülnek a hamburger-
pogácsák, tépett hús, grillkolbászok, ame-
lyek szintén a Kenyeres Birtok ottani péksé-
gében készült, hagyományos receptúrájú bu-
cikba és kiflikbe kerülnek. Emellett kapha-
tók a szürkemarha kolbászok, szalámik, son-
kák is. Természetesen a harapnivalóhoz in-
nivalót is kínálunk: kézműves magyar sörök,
házi limonádé, helyi borokból fröccs fo-
gyasztható és nagyon finom a kávénk is.
- További terveitek?
- Itt Cegléden szeretnénk majd bővíteni az
éttermi szolgáltatást, hogy színesítsük egy
kicsit az ételkínálatot, de azt, hogy mivel,
még nem árulom el. A másik fejlesztési
irány is már finisben van: a sikerre való te-
kintettel a ceglédi prototípus után egy orszá-
gos franchise hálózat kiépítésén dolgozunk,
amely közepes és nagy vidéki városokat cé-
loz meg, amelyekben még nem elterjedt a
minőségi streetfood, de lenne rá kereslet.
Szeptember 15-én Kecskeméten az Izsáki

úti Tesco parkolójában nyitunk meg egy na-
gyobb büfékocsit, ezt mi üzemeltetjük majd.
De október végén a tulajdonos Szekszárdon
és Pécsen is kihelyez egy-egy foodtruckot és
segítem őt a megfelelő helyszín és működte-
tő kiválasztásában és a személyzet betanítá-
sában a ceglédi tapasztalatokkal.
- Jól tudom, hogy az egész család együtt
dolgozik az étteremben?
- Mindig azt vallottam, hogy ha az ember
csinál valamit, azt jól kell csinálni és akkor
ennek eredménye is lesz. Nagyon örülök,
hogy a családom is részt vesz velem ebben a
vállalkozásban. Mind a három lányom itt
dolgozik: készítik az ételeket és felszolgál-
nak. Korábban is minden nyáron dolgoztak,
de a saját családi vállalkozásban való rész-
vétel még inkább motiválja őket. Nekem az
alapanyag beszerzés, munkaerő felvétel ma-
rad, meg az a jóleső érzés, hogy valami ma-
radandót alkottunk Cegléden.
Hatalmas öröm látni, hogy szinte egész nap
élettel telik meg a Rákóczi útnak ez a része
is: ebédelni jönnek a kisgyerekes családok,
kávézni az idősebb párok, baráti társaságok
egy sörre, hamburgerre beülnek, este pedig
jönnek a fiatalok és mindenki jól érzi magát.
Jó kapcsolatot ápolunk az itteni fagyizókkal,
sörözőkkel, cukrászdákkal és látjuk, hogy
milyen sokat tesz hozzá a belváros hangula-
tához, hogy a ceglédiek és környékbeliek a
helyi vendéglátóhelyeket választják és csa-
láddal, barátokkal együtt jól érzik magukat a
városukban.



an időd? – kérdezi DR. TÚRI
JÓZSEF főorvos, sebész, aneszte-
ziológus, háziorvos, a Toldy
Ferenc Kórház egykori igazgatója,
a Túri Poliklinika tulajdonosa és
vezetője, amikor beültem az autó-

jába. – Természetesen. – Akkor teszünk egy
kört a városban, megmutatom azokat a helye-
ket, amelyekhez életem meghatározó esemé-
nyei kötődnek. Elinduláskor – szokásom sze-
rint – megfogalmazom magamban a várható él-
mények lényegét. Emlékutazás, sorsállomások
– út a múltba, amelynek ismerete nélkül nem
érthető a jelen. Mint ahogyan a kertész (édes-
apja az volt) beleharap a termett gyümölcsbe,
az ízekben felidéződik számára a fával való
munkálkodás minden mozzanata.
A Gubody utcába érkezünk, s megállunk a Tü-
dőgondozó, a korábbi Baleseti mögött. A kapu
zárva, szóra nyílik viszont az emlékező lélek.
1962… „Anka főorvos szigorú ember volt, de
megmutatta és én megtanultam tőle: első a be-
teg.” (Igaz, ezt én is megtapasztaltam később,
„szuvenírszög” a bokámban emlékeztet néha erre.)
A Kórház bejáratánál a kapuőrök barátságosan
üdvözlik Túri doktort. „Hazajöttem.” Jobbra
kanyarodunk, lassan megkerüljük az épületsort,
- tán az autó is révedező. „Ebben a régi épület-
ben kezdtem el dolgozni, sőt a mögötte lévő
emeletesben laktunk házasságunk első nyolc
évében.” A magas fák hűs szorosa mintha az
idő barlangjába vezetne. Szemben a „nagy
ház”, 1970-ben adták át. „Sok sikert értem itt
el, sok küzdelemmel, s persze csalódások is ér-
tek.” Sorolja a fontosabb eredményeket, ame-
lyek nagyrészt az ő nevéhez fűződnek: az
aneszteziológiai és intenzív osztály és a köz-
ponti műtőszolgálat vezetése, a sürgősségi osz-
tály létrehozása, a ceglédi kórházban először
(1963) intratracheális narkózis (altatás),
postoperatív őrzés, a pacemaker-program sebé-
szeti részének feladata. A teammunka híveként

együtt dolgozott dr. Szabadfalvi Andrással, dr.
Őze Bélával és dr. Illanicz Bélával. A kórház
igazgatójának is felkérték, 1987-1989 között
látta el ezt a megbízatást. Ma is büszke erre, bár
nem volt elég taktikus, támadások is érték, s a
rendszerváltozás olyan belső módosításokat ho-
zott, amelyeket már nem vállalt.
A visszafogott nosztalgia és a líra feloldódik a
tisztán látó valóságképben.
Indulunk vissza a város felé. Néhány percig
hallgatunk, a Doktor Úr gondolatai nyilván
még a felidézett emlékek között kalandoznak.
Az Ady Endre utcába érkezünk, s megállunk a
Túri Poliklinika előtt. A Gyányi ház, ahogyan
hirdeti az általa felhelyeztetett tábla a falon. A
jó gazda tekintetével a lelkébe rajzolja az épü-
let körvonalait. „1990-ben hoztuk létre a fele-
ségemmel. Most tizenkét szakma kitűnő orvo-
sai dolgoznak itt, az én rendelőm is itt fogadja
a betegeket. Mondhatom, az ország egyik leg-
jobb magánklinikái közé tartozik ez. Büszke
vagyok a csapatomra.”
Mély sóhajok röpítenek már az Örkényi úton
kifelé. „Ez az én világom” – húzza ki magát az
ülésen. Lassítunk, s kalauzol. Jobbra erdős te-

rület, az úton behajtani tilos – a híres pókban-
gó védelmében. „Szoborba is örökíttettük” –
hallom az áldozatos példázatot. Balra kanya-
rodunk a Gerje partjára. A magas töltés mellett
kis gyümölcsfák díszsorfala fogad. „Mi, a vá-
rosvédők ültettük. De mindenkié, bárki szed-
het róluk. Még apám akarata volt, ezzel őrá is
emlékezem. A fák élnek, ő is bennük él.”
Megfordulunk, át a Gerje-hídon. Ennek a kar-
bantartását a városvédőkkel együtt végezzük.
Pókbangó utca, s majd’ a végén szép bejárat
kínálja az utat. Az ősi és a mai Túri-birtok. Az
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első látvány, az első friss lélegzetvétel jelzi:
zöld szigetre értünk. A fák, bokrok, szőlők bé-
kés csöndjébe állatok köszönő röpphangja száll
bele. Ide-oda szökellő papagájok a ketrechá-
zukban, méltóságteljesen sétáló páva, légleb-
bentő galambok. „Van mókus is.” Fölöttünk
lugas. A haranglengésű fürtök a napfénnyel ka-
cérkodnak, amely körülöleli a duzzadó szeme-
ket. A ház asszonya, Piroska fogad. Elővillan a
felismerés: hisz’ évfolyamtársak voltunk a
gimnáziumban. Ő is társunk a beszélgetésben.
A szoba hűs nyugalmában ringatóznak szava-

ink, mintha el is feledkeznénk jövetelem céljá-
ról. Az időszolga falióra teljesíti kötelességét,
gongásával figyelmeztet a haladásra. Jó órában
legyen mondva: Az idő jártan jár, semmi odá-
zásra nem vár. Azám! Ez a bennem bongó
közmondás ötletet ad. Szólásmondások adják
az apropót Túri doktornak a válaszokra. Ezek
kísérnek újabb útra – a külső, tárgyi világ után
a belső, lelki világba.
Minden múlt kút, amelyből merítenünk kell.
- Én sokat merítek szüleim és tanáraim cseleke-
deteiből és szavaiból. Erkölcsi intelmeik – mint
testet az erek – átjárják egész lényemet. Meg-
határozzák gondolataimat, viselkedésemet, lé-
tezésem normáit. S hogy melyek ezek? A csa-
ládszeretet mindenekelőtt. S a munka, a békes-
ség, az egyetértés tisztelete. Meg kell találnunk
egymásban a jót, ez kössön össze bennünket. A
sérelem nem szülhet bosszút. Pedig lett volna rá
okom. Apámat 1944. augusztus 29-én halálos
fejlövés érte egy légitámadásban. Ártatlant
pusztított a gonosz. Az 1950-es évek elején ku-
láklistára került a család. Üldöztetés követke-
zett. Egy kegyetlen gazdabántalmazó élete vé-

gén a kórházi osztályra került. Remegett attól,
hogy majd jönnek a bosszúállók. „Jaj, ne bánt-
son!” – riogott. Megnyugtattam: nincs bosszú.
Egyébként is egy orvosnak minden beteg egy-
forma. Légy tisztességes! – hallottam, hallom
máig eleim intelmeit. Dolgozz elhivatottan! Ma
is, túl a nyolcvanon jó kedvvel indulok munká-
ba. A nehéz, de szép gyerekkor, elődeim küsz-
ködései azt a szándékot erősítik bennem, hogy
segíteni kell azoknak, akik bajban vannak,
akiknek nehéz a sorsa. A jótékonykodás erköl-
csi kötelesség a számomra.
A természet az ember bölcsője, fölnevelője.
Piroska veszi át a szót: - Mindketten örököltük
a föld, a természet szeretetét. Amikor Jóskát ki-
nevezték igazgatónak, itt volt a terület megkez-
dett munkákkal. Most mi legyen? Úgy döntöt-
tünk, folytatjuk tovább a gazdálkodást, mintha
mi sem történt volna.
- Anyatermészet, milyen szép ez a szó! –
folytatja a Doktor Úr. – Termése élteti a tes-
tet, csendje nyugalmat és békességet ad a lé-
leknek. Az intenzív osztályon előfordult,
hogy két-három napig bent voltam ügyeleten.
Hazaérve fellélegeztem, frissült a tüdőm és az
idegrendszerem. Azért is erős az érzelmi kö-
tődésem ide, mert itt születtem, innen húsz
méterre állt a vert falú szülőházam.
Jó orvos a természet.
- Ez igaz. De válasszuk ketté a gyógymódokat.
A táplálékkiegészítők inkább üzleti érdeket
szolgálnak, a klasszikus gyógyfüvek viszont
hasznosak. Persze hinni kell bennük, ez fél
egészség. Ebből az állításból is adódik a meg-
győződésem: a remények akarattá, az akarat
cselekvéssé válik. Érdekes kettősség: a termé-
szet nemcsak a környezetet jelenti, hanem az
emberi lelkületet, jellemet is. Van emberi ter-
mészet is. S mint ahogyan a „nagy” természet
sem játssza meg magát, az embernek is termé-
szetesnek, például őszintének kell lennie. Apám
tanítása él bennem: Nem haragudni, hanem ki-
mondani és megbeszélni kell a problémát. Ha
Piroska vagy valamelyik gyerekünk rám szól,
elgondolkozom, mérlegelek, s belátva változta-
tok. De ehhez empátia, önkritika és kompro-
misszum kell. Tanúja voltam annak, hogy a
rendelőm várójában egymás mellé került két,
korábban egymásra orroló, két különböző né-
zetű ember. Egyszer csak beszélgetni kezdtek.
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Talán a közös baj békítette meg őket, de ezt
nem kellene megvárni.
- Tudatosan készültem a családalapításra, arra,
hogy biztos alapot tudjak nyújtani a megélheté-
sünkhöz. Gyányi Piroskát – a kedves, jópofa
kislányt – már Táncsics iskolás korában ismer-
tem. A sorsdöntő találkozás jóval később, dr.
Illanicz Béla közreműködésével történt. „Te
Jóska, biztosan van kezelésre szoruló fogad” –
ravaszkodott, mint ez később kiderült. „Éppen.”
Elvitt dr. Gyányi Lajoshoz, a későbbi apósom-
hoz. Várakoznom kellett. „Menjünk át addig a
szobába” – kérte a kísérőm. Véletlenül (!) ott
volt Piroska. Hűha! – nyeltem le csodálkozó só-
hajomat. Megérte a fogászati félelmem… Két
év udvarlás következett.
- Elmentünk Szolnokra gyűrűt venni – emléke-
zik Piroska. – Hazafelé Abony és Cegléd között
Jóska megkérte a kezemet.
– Kissé ügyetlenkedtem, hiszen ilyet még nem
csináltam – mosolyog a Doktor.
Se rabja, se ura ne légy a feleségednek!
- Nem is vagyok egyik sem. Törekszünk az
egyensúlyra. Ha döntenem kell valamiben,
megkérdezem: Hogy szeretnéd Piroska? Min-
dent megbeszélünk, megoldunk, haraggal soha
nem fekszünk le.
- Ötvenöt éve így élünk, s ez így is marad – szól
szelíd hangon a feleség. – Közös bennünk a
család- és munkaszeretet, a tisztesség, a takaré-
kos életmód, így neveltek bennünket. S a hűség
az erkölcshöz, az elvekhez.
- Ez azonban nem jelenti azt, hogyha látok egy
szép nőt, ne nézném meg – kacsint a férfihang.
– Esztétikai élmény ez, tényleg. Az emberi test
is – mint egy virág, egy madár, egy folyóvölgy
– a természet remek alkotása.
- A természetesség a szépség – folytatja
Piroska -, a plasztikázás természetellenes ki-
rakatbábut hoz létre.
- Nem az egyenszabályosság vonzó, hanem az
egyediség. S ennél is lényegesebb a belső szép-
ség: a jóság.
(Ezt az állítást az ókori görögök tanával igazo-
lom: ami jó, az szép is. Mai példákkal: jó idő
van, tehát szép idő van; jó példa, tehát szép pél-
da; a jóképű szép.)
A gyermek gyümölcs a fán.
- Három gyermekünk van. Érdekes, hogy
mindegyik vasárnap született. Krisztina ker-

tészmérnök, gyermekeik: Dóra, Norma, Zsófi,
Balázs. Jóska fogorvos, szájsebész; Levente,
Flóra és Domonkos Mihály édesapja. Ez utób-
bi fiúcskától szerettem meg a második kereszt-
nevemet, mert az is Mihály. Judit fogszakorvos,
ikreik vannak: Lehel és Bence. Tibor vejünk lá-
nyától van még két gyerek, miként kettő bátyá-
méknál is, ez 13 unoka. Szeretnek itt lenni,
gyakran együtt a család.
- Hogyan hívott a hivatás?
- Hogy orvos legyek, nem is nagyon gondol-
hattam rá. Én, a parasztgyerek, a város szélé-
ről…? Talán gépkocsivezető, kertész, esetleg
felcser. Velkey Imre tanár úr azonban biztatott
és segített. Orvosira jelentkeztem. Németh
Ferenc akkori igazgató viszont leintett: „Túri, te
ne menj orvosira! Menj paraszti vonalra, ker-
tésznek.” De fölvettek, méghozzá Budapestre.
Az egyetemen sok szakterületet megismertem,
végül a sebészetet választottam. Orvosi hitval-
lásom alapja a hippokratészi eskü és a magam
szilárd erkölcsi normája: a tudás és az emberség
egysége. A jó orvos jó szakember és jó ember.
Az igaz, hogy igazgatóságom idején – bár tel-
jes szívvel segítettem a kollégákat is – többen
visszaéltek a jóhiszeműségemmel. Ez ma is
foglalkoztat. Nagy örömet okozott viszont,
hogy a bajban kiderült, vannak igazi jó baráta-
im. Ők akkor is mellettem álltak, amikor
Piroskával elindítottuk 1990-ben a Poliklinikát.
Példát adni jóság, venni okosság.
- Kaptam is, adok is. Dr. Korompay Tihamér
főorvos családjával arra készült, hogy szomba-
ton elutaznak a Balatonhoz. Amikor éppen in-
dultak volna – család, csomagok készen -, be-
hoztak egy súlyos beteget. Azonnal lemondta a
kirándulást, s egész hétvégén ezzel a beteggel
foglalkozott – megmentve őt. Én is tettem már
hasonlót, kollégáim is hasonlóképpen, e példát
ők örökítik tovább.
Jobb néha a hamar halál, mint a hosszú élet.
- Ez a közmondás nyilván az önkéntes halálra
utal. Az öngyilkosságot én egyértelműen eluta-
sítom. Soha nem szabad föladni, bízni és akar-
ni kell élni. Erre teremtettünk. Nekem is volt
több olyan halálos betegségem, amelyekből le-
hetetlennek tűnt „kijönni”. Ha hívő vagyok, azt
mondom, a Jóisten mindig megsegített. Ez a
menedék mindenkinek megadatik. Én nem fé-
lek az elmúlástól. Amikor megszülettünk, ezt a
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véget magunkkal hoztuk.
- Túlvilág? Isten?
- Szeretném hinni. Valami, valaki van – mereng
Túri doktor. – Csillagrendszer az űrben, csil-
lagrendszer az emberi testben. S milyen „meg-
tervezett”, logikus az összeműködés! Afrikában
jártunk. Egyik este néztem a földi és az égi vég-
telenséget, s ámultam: hatalmas alkotás. Ott egy
homokszem, itt a kertben egy fűszál is nélkü-
lözhetetlen része az egésznek.
Életében sok jót elveszteget az ember.
- Talán, hogy nem lett negyedik gyermekünk,
de ez nem rajtunk múlt. Amit célul kitűztünk,
azt elértük. Nem álmodoztunk, hanem tervez-
tünk. A realitás vezérelt bennünket. Szóval jó
család, jó hivatás, jó közösségek, jó megélhe-
tés… Mondhatom tehát, jó életem volt.
- Van! – csattan közbe Piroska hangja.
- A múló idő homályosít, hiszen visszatekintve
a korábbi generációkra kevesebbet tudunk ró-
luk a kelleténél.
Piroska szól: - Markovics Feri Jóska osztálytár-
sa volt. Pesten van eltemetve. A síremlékén
nincs feltüntetve, hogy fotóművész. Pedig ez az

ő életének egyedi lényege.
- De az emberi alkotások nem tűnnek el – foly-
tatja a Doktor Úr. – Művek, épületek, tárgyak,
fák őrzik az emlékeket. A régiek szellemisége
úgy vesz körül bennünket, mint a napfény.
Ezért kell ápolni a hagyományokat.
A jövő kincs.
- Nem mind arany, ami fénylik – én is közmon-
dást idézek. Sokat fogunk még csalódni, de re-
ménykedni kell. Erdélyben jártunk. Hegyek,
mezők, folyók – tiszta természet. S tiszta lelkü-
letű emberek. Az ilyen világ is lehetne a jö-
vőnk. De kincs nekem a jelen is, mert szép éle-
tem volt.
- Van! – „helyesbít” újra Piroska.
- Igaz, sok öröm ért az életben. Például máig
fülemben cseng-zúg az a taps, amelyet a dísz-
polgári cím átvételekor kaptam 2018-ban. Ez
büszkeség és kötelezettség. Szeretünk utazni,
szinte bejártuk már a fél világot. Jelkép ez: az
élet is egy utazás.
Én is utaztam. Láttam, hallottam, tanultam. Azt,
hogy lélekúton mindig célhoz ér az ember.

KOLTÓI ÁDÁM

OPTIC WORLD CEGLÉD • Rákóczi út 2. • +36 53 311 802 • +36 30 637 3526

KEZDJÉK 
VELÜNK 
A SULIT!

AJÁNDÉK
LÁTÁSVIZSGÁLAT

szemüveglencsére! *
-40%Az éleslátás biztosítása gyermekkorban 

kiemelten fontos, de mi Önre is gondolunk!
Vásároljon most egyfókuszú szemüveglencsét 40% kedvezménnyel!

*Az ajánlat 2021. szeptember 1. és szeptember 30. között érvényes. Az akció egyfókuszú szemüveglencsére vonatkozik, más kedvezménnyel nem összevonható, készpénzre nem 
váltható. 14 éves kor alatti gyermek látásvizsgálata szemész szakorvos által végzett vizsgálat. Kérjük minden esetben telefonon egyeztessen kedvenc Optic World üzletével, ha 14 

www.opticworld.hu



z Ezerjó Nógrád és Hont várme-
gyéből származik, de az egész or-
szágban elterjedt. Nevét a budai
szőlőkben kapta, Erdélyben Fe-
hér Bakatornak ismerik. 1884-ig
a soproni borvidék egyik fő fajtá-

ja volt, napjainkban a móri, a kunsági és
neszmélyi borvidékek kedvelt szőlője. Gya-
logművelésű, a ceglédi Öregszőlőkben egy-
kor népszerű fajta volt. Tőkéje erős növeke-

désű, kevés vesszőt nevel. Levele szív alakú,
vastag, erősen hólyagos, lombozata ritka.
Fagyra és rothadásra érzékeny. Fürtje nagy,
ágas, tömött; bogyói nagyok, korán érik, s
bőtermő. Belőle nemesítették a Zengőt. Bo-
ra alkoholban gazdag, kemény, kissé fanyar-
kás ízű, markánsan savas, zöldesfehér színű,
száraz, nem illatgazdag, Mór környékén kel-
lemesen gyümölcsös bor készül belőle.
A Kadarka Magyarországon gyakori kék
szőlőfajta volt, származása bizonytalan; va-
lószínűleg az albán Shkodra vidékén alakult
ki. A török segédcsapatok szerb, bosnyák ka-
tonái terjesztették el. A reformkorban már
szinte minden borvidékünkön termesztették,
napjainkra termőterülete lecsökkent. Leghí-
resebb a kiskőrösi-csongrádi és a szekszárdi
Kadarka. Az Arad-Ménesi borvidéken aszút
is készítenek belőle. Tőkéje még a sovány

homokon is erős
növekedésű, haj-
tásai mereven fel-
állók, ezért gya-
logműveléssel jól
t e rmes z the tő .
Rendkívül edzett,
jó szárazságtűrő
fajta. Levele sö-
tétzöld, fényes,
hólyagos, durva
tapintású. Fürtje
hengeres, elága-
zó, tömött, fényigénye nagy. Bogyói
kékesfeketék, árnyékos oldalukon néha zöl-
deskékek. Késői érésű, vékonyhéjú,
rothadékony. Fagyérzékenysége miatt gyak-
ran már szeptemberben szüretelik, alacsony
mustfokkal és kevés színanyaggal, régebben
ilyenkor fehér bort, vagy sillert készítettek
belőle. Alakgazdag, szelekciójával Kozma
Pál foglalkozott, akinek az idén ünnepeljük
születése centenáriumát. Bora kiemelkedően
fűszeres zamatú a bor színén vékony olajré-
teg jelenik meg.
Az Oportó, csak Kékoportó elnevezéssel
termeszthető, Közép-Európában ma is ter-
mesztik. Bora jellegzetes lágy, színanyag-
ban gazdag, könnyű, asztali vörösbor, de

a
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2000 óta rozé és hosszabb érleléssel az egri
borvidéken házasítással bekerült az Egri bi-
kavérbe.
Származása bizonytalan. Egyesek portugál
eredetűnek, míg mások osztrák származású-
nak tartják. Állítólag az osztrák Baron von
Fries hozta Portóból a Vöslaui birtokára 1772-
ben. Ma Rheinhessen és Pfalz borvidékeken,
mintegy ötezer hektáron termelik. Az Oportót
Magyarország legtöbb vörösbor-termelő bor-
vidékén megtaláljuk. Jellemzően az egri, a
szekszárdi, a Hajós-Bajai borvidékeken terem,
de önálló fajtaként a Villány–Siklósi borvidé-
ken vált ismert és keresett márkává.
Tőkéje középerős, elterülő vesszőkkel, mind
rövidcsapra, mind hosszúcsapra metszve bő-
ven terem. Levele világoszöld színű, csu-
pasz, fényes, sima felületű, vékony szövetű.
Szeptember első felében már érik,
rothadékony fajta. Téli fagyállósága jó; ta-
lajban és fekvésben nem válogat; fürtjei kö-
zepesek, vállasak és tömöttek. Bogyói köze-
pesek, gömbölyűek, sötétkék vékony héjú-
ak, hamvasak, édes lédúsak.
Bora lágy, nagy csersav tartalmú, szép vörös
színű, gyorsan fejlődő, fajtajelleges ízekkel,
zamatokkal rendelkező – bár ezt a tulajdon-
ságát csak nagyon jó, inkább délies jellegű
termőhelyeken nyújtja.
A Kövidinka viszont a Kárpát-medencé-
ben őshonos, késői érésű fehér szőlőfajta,
amelyik hazánkban a filoxéravész után az
egyik legelterjedtebb fajta volt. Kiváló ter-
mésbiztonságú fajta. Levele kerek, alig ta-
golt; fürtje tömött, a bogyók zöldes piro-
sak, alacsony savtartalmúak. Késői érésű,
rendszerint október második felében szüre-
telik, nem ritkán kisebb fagyok és a lomb-
hullás után. Mustja az évjáratok többségé-
ben október közepén sem igen haladta meg
a 14 fokot. Az őszi fagy a fürtöket gyakran
megperzseli, ilyenkor az elvékonyodott bo-
gyók a cukortartalmukat koncentrálják,
jobb minőségű (18-20 mustfok) mustot és
belőle jégbort csinálhatnak (Cegléd,
Cserkeszőlő). A Kövidinka ellenálló és ta-
lajban sem válogat, zöldmunka igénye ki-
csi, a téli, tavaszi fagyok után jól regenerá-
lódik. Fürtjei nem rothadnak. Bora könnyű,
lágy, kellemes zamatú. ESDÉ

Felvételi
tájékoztató
A ceglédi Patkós Irma

Művészeti Iskola
felvételt hirdet a

2021-22-es tanévre
érettségi utáni tandíjmentes művészeti

szakmai képzéseire.

Jelentkezni lehet: Színész II (szakmaszám:
4021507) Prózai tagozat és operett-musical
tagozat • Táncos II (szakmaszám:4021509)
Színházi táncos és néptáncos Képzési idő: 2 év

A színházi szakmai gyakorlat
az intézményen belül biztosított.

Jelentkezni lehet
a pimititkarsag@gmail.com e-mail címen.
Jelentkezési határidő 2021. szeptember 30.
Érdeklődni: +3620/498-5343-as telefonszámon.

Felvételi meghallgatás
egyéni egyeztetés alapján.

Jelentkezés feltételei:
érettségi bizonyítvány,
pályaalkalmassági
igazolás (ezt a sikeres
felvételi után az iskolán
belül elvégezzük)



gy éled újra a művészeti élet,
ahogy a fűszálak tűz után.
Csurgai Ferenc képzőművész
Szigetmonostoron, a Művészte-
lepen készítette el a nagy
BINER-t (ott köztérre kerül a

képünkön szereplő betonszobor), melynek
frissen készült, kisebb variációi e hónapban
szentendrei csoportos kiállításon, és a
Forms–Formal Sequences kiállítás plakátján
is szerepelnek, illetve a művész munkái a
Szentendrei Szobrász Bienná-
lén is láthatók.
Apáti Tóth Sándor fotóművész
Atlantisz című kiállítása újabb
állomására érkezett. Pécsett, a Ha-
lász Rezső Galériában vendégszere-
pel a Mecseki Fotóklub meghívására.
Ez a tárlat október 4-ig látható!
Akinek nem áll módjában elutaz-
ni, láthatja a Kossuth Gimnázium
Dísztermében azt a kiállítást, me-
lyet dr. Kürti György nyugalma-
zott igazgató és dr. Ju-
hász István a kiállí-
tás szervezője nyi-
tott meg 15-én. A
kiállításnyitót
k ö v e t ő e n
B a r a n y i
Ferenc mű-
fordító és
Dr. Mada-
rász Imre,
a közép-
k o r i
i roda -
l o m
szakértője
emlékezett az
Isteni színjáték szer-
zőjére. Idén van Dante halálá-

nak 700. évfordulója, melyre középkori kó-
dex-másolatok, pénzérmék és nyomatok va-
lamint Miklosovits László grafikusművész,
Várhelyi György és Gérné Mezősi Aranka
szobrászművészek munkáin kívül ceglédi
alkotások is érkeztek: Ercsei Lenke,
Gulicska Lőrinc, Matetits László és Oldalné
Gyura Irén munkáit láthatjuk e falakon ok-
tóber 15-ig! A két éve elhunyt Nagy László
Lázár kisgrafikája is ott van a változatos
Dante 700 anyagban, kinek születési évfor-
dulóján a Városháza Panteonjában található
emléktáblájánál Hegedűs Ágota alpolgár-
mester és dr. Mihálka György emlékezett.
Szeptember 21-én 17.30-kor Barokk csend-
életek és életképek címmel tart ingyenes
előadást Révi Norbert szobrászművész a
Ceglédi Galériában.
Újraéledt az a projekt mely, két éve várt meg-

valósításra a járvány miatt. Kul-
csár Kristóf zongora-
tanár ötlete alapján

13 Benedek Péter-kö-
rös és Tetz-es alkotó fes-

tett egy-egy zeneszerző-
höz tartozó mottó, illetve
muzsika ihletésével.
Már két éve kiválasz-
totta a legjobbakat az
Erkel Ferenc zeneis-

kola vezetőiből és profi
művészekből álló zsűri,
melyek alkotói saját
szerzeményű zeneszá-
mokat kapnak jutalmul
Solymosi Sebestyén,
Volter Kálmán és Kul-
csár Kristóf tollából és
hangszereiből. A képek

rövid ismertetővel kerültek
a zeneiskola folyosóira Bé-
res Karcsi bácsi és az ötlet-
gazda rendezésében. A

„díjátadó” eseményre
október 1-jén 17.30-

kor kerül sor az
idén 70 éves is-

kola hangver-
senytermében.

P. RÓNAI GÁBOR
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Nagy László Lázár:
Don Quijote

DON QUIJOTE DE LA MANCHA LOVAG,
Cervantes regényéből ismert hős. Különle-
ges a története, az örök küzdés egyik minta-
képe a világirodalomban.
Nagy László Lázár (Laci bácsi), mint grafi-
kus és az ex-libris nagy mestere gyakran

megfogalmazta, áb-
rázolta Don Quijote
figuráját. Természe-
tesen megrendelések
alapján is dolgozott,
hiszen a megélhetés-
hez szükséges javak
megteremtése is fon-
tos az ember életé-
ben, de „ránk ma-

radt” kiállításain látott munkái között is ta-
lálkozunk a „nagy harcos” ábrázolásaival.
Sajnos a múlt idő nem véletlen, 2019. janu-
árjában elhunyt.
Igen! Ő volt maga a „nagy harcos” élete al-
kotó korszakában azon kevesek közé tarto-
zott, aki meg is élt művészeti alkotásaiból,
aki lankadatlanul alkotott, ötletek forgatagát
öntötte művészi formába, saját és családja,

barátai, és mindnyájunk tanulságára, gyö-
nyörűségére. Élete végén is, mint Don
Quijote harcolt az évekért, napokért, perce-
kért, soha nem feladva a sziszifuszi küzdel-
met, és mindezt mosolyogva, pozitív kisu-
gárzással. Ez olyan iskola mindnyájunknak,
ami nem szavakkal és magyarázatokkal ta-
nít, hanem magukkal az alkotásokkal. KM
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sport
Asztalitenisz sikerek 

AUGUSZTUS 17-19-IG RENDEZTÉK MEG
Budapesten a Budapest Bajnokság Utánpótlás
Asztalitenisz Ranglista Versenyt. Hosszú idő
telt el azóta, hogy ranglista versenyeken ve-
hettek részt a Szuperinfó-CVSE UP korosz-
tály képviselői. Ennek megfelelően változatos
eredmények születtek. A három nap során
minden korosztályban képviseltük magunkat.
Fiúk U11 és 13 32-közé jutott Telek Kristóf
S15      32-es főtáblára került Móricz Zsombor
I 19 páros: 2. Ócsai Máté-Kishegyi Ákos (Városi SE Dunakeszi)
- egyéni 3. Ócsai Máté
Lányok S15  főtáblára került Ungureán Dorka, Csór Laura

RÉGIÓS SERDÜLŐ ÉS ÚJONC EGYÉNI ver-
senyre került sor augusztus 29-én Cegléden,
ahol kiváló eredmények születtek, az összes
korosztályban, ahol indultak ceglédiek, si-
került érmet szerezni.
Eredmények:
S15 lány: 1.Csór Laura
Fiú:   2. Unghváry András, 3. Móricz Zsombor
U13: 3. Telek Kristóf
U11: 1. Petrik Sebestyén, 2. Telek Kristóf

MEGKEZDŐDÖTT A BAJNOKSÁG IS. Szeptem-
ber 1-jén az NB III-ban találkozott két csa-
patunk és vártnál simább győzelem született
a tapasztaltabb játékosokkal felálló II. együt-
tes jóvoltából.
Eredmény: Szuperinfó-CVSE III. UP - Szuperinfó- CVSE II. 5:13     

NB I.-BEN A KSI-VEL MÉRKŐZÖTT MEG a
CVSE I. csapata. A KSI ügyes fiataljai
majdnem meglepték játékosainkat.Szoros
mérkőzésen többször szett hátrányból for-
dítva sikerült hozni a 3 pontot.

Eredmény: KSI I.-Szuperinfó-CVSE I.  6:8    

PEST MEGYE I/BC DÉLI CSOPORTJÁBAN a
Tápiógyörgye volt az ellenfél. Két 11 éves
játékos (Petrik Sebestyén, Telek Kristóf) de-
bütált a felnőttek mezőnyében és sikerült is
mérkőzést nyerni. Petrik Gábor és Puskás
János először játszottak párost együtt és
veszni látszó játszmáról fordítani tudtak,
majd nyertek simán 3:0-ra.

Eredmény: Tápiógyörgye ASK II - Szuperinfó CVSE IV. 14:4



Pákozdi Hús Kupa
MÁR A 20. ALKALOMMAL RENDEZTÉK meg
a Pákozdi Hús Kupa korosztályos páros te-
nisz versenyt a Balatonszárszói Tenisz Klub
tagjai számára. A rendezvényen biztosított
volt a remek hangulat és az izgalmas mérkő-
zések és a Pákozdi Hús szponzorálásával fi-
nom falatokban sem volt hiány. 
A 30 teniszező részvételével zajló tornán a
névadó ceglédi vállalkozás tulajdonosa, Pá-
kozdi Benő ismét győzelmet aratott a 2. kor-
csoportban párjával Vancsa Miklóssal, aki-
vel már nem első alkalommal kerültek az él-
re. De Cegléd városának dicsőséget hozott a
3. korcsoportban szintén első helyet meg-
szerző Jansik-Ring páros is.

Ceglédiek a Nemzetközi
fight challengen

A MAGYAR ASHIHARA KARATE SZÖVETSÉG 4
fő indulója teljesítette a II. Alkalommal megren-
dezett, Nemzetközi 100 x1 perc fight challenge-
t Orosházán. 128 induló közül 32 fő teljesítette a
100 küzdelmet. Shihan Hartyányi Attila 5 dan és
Sensei Abuczky Csaba 4 dan 2019-ben már tel-
jesítették a 100 fight küzdelmeit amit 2021-ben
is sikeresen megismételtek.

Várjuk kedves vásárlóinkat továbbra
is, folyamatosan bővülő kínálattal,
mind a hazai, mind a külföldi gyártók
termékpalettájáról!
Horgászkártya regisztráció és állami
engedély váltása is lehetséges nálunk
gyors ügyintézéssel!
Csali automatánk ismét üzemel, 
így 0-24 órában, non-stop a 
horgászok rendelkezésére áll, 
élőcsalival és etetőanyaggal feltöltve.

FISH

HUNTER

FISH HUNTER horgászbolt
2700 Cegléd, Kőrösi út. Vásártér volt Kishíd vendéglő!

Nyitva: Hétfő- péntek: 800-1700, szombat: 800-1200

Tel.: 70/383-1418 - E-mail: info@fishhunter.hu
Webáruház: www.fishhunter.hu
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Német vendégek 
a Sportmúzeumban

A KÖZELMÚLTBAN A HAGYOMÁNYOKAT őr-
ző és ápoló vendégek tisztelték meg
Cegléden a Kürti Béla Sportmúzeumot. A
sikeres olimpiai részvétel és benne a ceglédi
sportolók remek helytállása késztette a né-
m e t o r s z á g i
Stendal városa
Magyarországon
nyaraló képvise-
lőit a villámláto-
gatásra.  
Noha Cegléd és
Stendal hivatalo-
san nem testvér-
városok, az
NDK-beli múlt-
tal bíró barátok-
kal 50 évvel ez-
előtt kezdődött el egy diák-, illetve sport-
kapcsolat, mely az öt évtized során széles
cserekapcsolattá fejlődött. A Bem Szakmun-
kásképző Iskola és a Stendali Vasúti Jármű-
javító égisze alatt tartalmas és emlékezetes
emberi és sportbaráti kapcsolatok szövőd-
tek. A CVSE és a Stendali Lokomotív Sport
Kör közötti sportkapcsolatok - találkozók -

emlékezetesek és kiterjedtek a Pest megyei
és Shul megyei régiós versenyek megbecsü-
lésére is. A Stendali Lokomotív labdarúgó
csapata 1985-ben résztvevője volt a CVSE
50 éves évfordulója alkalmából rendezett
tornának.
A fél évszázados baráti viszony keretében
Tóth István tanárt a stendhali-ceglédi kap-
csolatok lelkes támogatása jeléül az ottani

polgármester el-
ismerő oklevéllel
jutalmazta. 
A stendhali olda-
lon Peter
Gussau, az egy-
kori élvonalbeli
német labdarúgó,
tanár és utóbb
már magániskola
tulajdonos a fél
évszázados bará-
ti viszony „atyja”

és életben tartója.
A vendég autójának mindkét oldalán feltűnt a
nyári forgatagban Stendhal és Cegléd címere
között a jeles jubileum évszáma. A képen
Peter Gussau és Magyar László látható. Az el-
múlt öt évtized számtalan ceglédi embernek
nyújtott maradandó emlékeket és többeknek
szép sportsikereket.             MAGYAR LÁSZLÓ

Teke
SZEPTEMBER EL-
SŐ HÉTVÉGÉJÉN
megkezdték a
Ceglédi VSE te-
kecsapatai is az
NB II Keleti cso-
port küzdelmeit.
Az első forduló-
ban a Fővárosi
Vízművek SK
csapatához láto-
gattak és sajnos
nem igazán sike-
rült ráérezniük a
pályára, így vereséget szenvedtek ellenfeleiktől.
Eredmény: Fővárosi Vízművek SK   -   Ceglédi VSE: 6:2     

Fürdőszoba Szakáruház Cegléd
Csempék - Kádak - Kabinok - Parketták

Cegléd Alszegi u. 35.
T.: 53-310-285
M.: 70-368-2816
furdoszobaszakaruhaz.hu

Facebook: Fürdőszoba Szakáruház Cegléd
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Birkózás
AZ ELMÚLT ÉVEKHEZ HASONLÓAN idén is a
Kozma István Magyar Birkózó Akadémián
rendezték a felnőtt országos bajnokságot. A
nyár utolsó szombatján megtartott viadalon
a három szakágban összesen 172-en álltak
rajthoz. A Ceglédi VSE birkózói 8 fővel
képviseltették magukat. Kötöttfogásban 5,
szabadfogásban 2 és a női mezőnyben 1 fő
próbált szerencsét. A ceglédiek remekül
helytálltak, két bajnoki cím mellett három
pontszerző helyet is megszereztek. A csa-
patversenyben pedig 3. lett a CVSE. 

Eredmények kötöttfogás
55 kg  1.  Németh Milán
60 kg  4.  Kecskeméti Dávid
63 kg  1.  Kecskeméti Krisztián
67 kg  5.  Molnár Pál
szabadfogás 70 kg  5.  Kovács Árpád
Női 57 kg  5.  Rehor Orsolya

SZEPTEMBER 11-ÉN ABONYBAN a Varga
István Sportcsarnokában került megrendezés-
re a Komáromi Gép Kupa, valamint Budapest
és Pest megyei diákolimpia területi bajnoksá-
ga és Meghívásos Leány és Gyermek Gála. A
verseny jó hangulatban, 22 csapat 232 induló
részvételével szabadfogásban zajlott le. A
ceglédi VSE birkózói 20 fővel vettek részt a
területi bajnokságon és szép eredményeket
értek el. 11 érem mellet két pontszerző helyet
is megszereztek és végül 11 fő vívta ki az or-
szágos döntőben való indulás jogát.

Eredmények: diák II. 32 kg 1. Budai Milán, 2. Csontos Pál
38 kg 5. Ungvári Zalán, 54 kg 2. Csurgai Ádám
3. Szemerédi Mihály
diák I. 32 kg 1. Zatkó gergely, 2. Máté Miklós
3. Barna József
35 kg 1. Kiss Rómeó, 58 kg 1. Budai Ferenc
63 kg 1. Ungvári Tibor, 69 kg 1. Manczák Martin
76 kg 5. Jakubek Bernát
gyermek 26 kg 2. Csontos Bence
28 kg 1. Kurucz Koppány, lány 26 kg 2. Máté Szofi

Állás

Lezárult a Dühöngő 
Bajnokság

LEZÁRULT AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL támoga-
tott és 2015 óta a PEMESZ-el közösen életre hí-
vott Ceglédi Dühöngő Bajnokság 7. szezonja.
A COVID-19 helyzet miatt sajnos az őszi sze-
zon után félbe kellett szakítani a bajnokságot
és a tavaszi fordulókat már nem lehetett meg-
rendezni. De a város egyik legkedveltebb sza-
badidősportos rendezvényét nem akarták a
szervezők eredmény nélkül lezárni, így szept-
ember 4-én szombaton egy döntő nappal hir-
dettek eredményt. A 8 csapat egyenes kieséses
rendszerben mérte össze tudását. A mérkőzé-

sek a Dühöngő csapatait és annak játékerejét
ismerők számára igazi nagy meglepetéseket is
hoztak. Végül egy olyan csapat kezei közé ke-
rült a vándorserleg, akik az első szezon óta ré-
szesei a rendezvénynek és több alkalommal
játszottak döntőt is, de nyerniük még nem si-
került ez idáig.  CEGLÉD VÁROS OLDALA

A Kossuth Művelődési Központ
Nonprofit Kft.2700 Cegléd, Kossuth tér 5/a

KARBANTARTÓ
pozícióba munkatársat keres.

Feladatok: 
- folyamatos működés biztosítása karbantartói oldalról
- gépek, berendezések állapotának rendszeres felülvizs-

gálata, tervszerű megelőző karbantartási, felújítási mű-
veletek elvégzése

- karbantartó műhely és raktár rendjéről, tisztaságáról va-
ló gondoskodás

- városi rendezvények megtartásának feladataiban való
közreműködés

Elvárás:
- műszaki végzettség, érettségi
- jó problémamegoldó képesség
- nagy teherbírás, pozitív életszemlélet
- pontosság, precizitás, önálló munkavégzés
- ceglédi lakos
Előnyt jelent:
- villanyszerelői vagy vízvezetékszerelői végzettség és

„B” kategóriás jogosítvány, valamint hasonló területen
szerzett tapasztalat.

Foglalkozás jellege: 
- teljes munkaidő (heti 40 óra)
Jelentkezés módja:
- fényképes önéletrajzát, bérigény megjelöléssel a 

radacsy.tiborne@cegledikultura.hu címre várjuk.
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